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                                     ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

1.1  ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง                     
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 454 ไร่  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการพัฒนาตามล าดับ ดังนี้ 

พ.ศ. 2468  ตั้งเป็น “โรงเรียนประถมกสิกรรมจังหวัด” ขึ้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
            ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2470  ได้ย้ายมาตั้งที่โคกอีด่อยอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตกประมาณ  
             4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปัจจุบัน  
พ.ศ. 2473 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาและฝึกหัดครูกสิกรรมชั้นต่ า 
พ.ศ. 2474 ได้ยุบแผนกฝึกหัดครูกสิกรรมชั้นต่ าเหลืออยู่เฉพาะโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา 
พ.ศ. 2479  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข. 
พ.ศ. 2481  ยกฐานะเป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม 
พ.ศ. 2488  เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูมูล 
พ.ศ. 2498 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
พ.ศ. 2505 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 
พ.ศ. 2518  จัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู มีผลให้วิทยาลัยครูมหาสารคาม เป็น 
             สถาบันอุดมศึกษา 
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พ.ศ. 2535  วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ว่า  
             “สถาบันราชภัฏ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิม

หรือชื่อจังหวัด “ราชภัฏ” แปลว่า “คนของพระราชา”  
พ.ศ. 2538  ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคามและด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราช

ภัฏ 
           พ.ศ. 2538 และวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.  2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
           ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้เป็นตรา  
           สัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ  

พ.ศ. 2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติ 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยน  
           สถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
           จนถึงปัจจุบัน  
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1.2  ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
1.2.1  ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

      
                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน  
                             พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                             มีลักษณะเป็นรูปไข่วงในคือ พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9  
                             เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือ  
                             เลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักร เป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น 
                             ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ 
                             ในแผ่นดิน วงนอกเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

  1.2.2  สีประจ ามหาวิทยาลัย   
                             สีประจ ามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวและสีแดง 

              สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอันเกิดจาก                         
ทรัพยากรธรรมชาติ 

                                             และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
                             สีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญความคิดและการกระท า เพื่อเริ่มสิ่งที่ดี 
                                             มีประโยชน์                                              
  

1.2.3  ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
                               ดอกจาน” เป็นไม้ยืนต้นกลุ่มพืชตระกูลถั่วอยู่ในวงศ์ Fabaceae  

                              มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Butea monosperma O. Kize ต้นจานเกิดใน 
                              เขตร้อน ในเมืองไทยพบว่า มีต้นจานขึ้นอยู่ในป่าทั่วๆ ไป ตามที่ราบ                                            
                        ที่มีน้ าท่วมถึง มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ภาคเหนือเรียก กวาวกว๋าว 
                         หรือก๋าว ภาคกลางเรียก ทองกวาว ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ ทองต้น  
                               
 
       ภาคใต้เรียก จอมทอง ภาคอีสานเรียก จาน ชื่อในภาษาอังกฤษก็มีหลายชื่อ เช่น  Flame of the 
Forest, Bastard Teak และ Bengal Kino เราเรียกต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยของเราว่า “ต้นจาน” ก็
เพ่ือเน้นความเป็นอีสาน เน้นพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
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การพัฒนาท้องถิ่น และในส่วนของชีวิตนักเรียนนักศึกษานั้น ดอกจานซึ่งมีสีแสด จึงเสมือนนาฬิกาบอกเวลา
ว่า ถึงฤดูสอบปลายภาคแล้ว จะนิ่งนอนใจอยู่มิได้ และเมื่อสอบเสร็จดอกจานโรย และร่วง รุ่นพ่ีที่จบ
การศึกษาก็จะจากมหาวิทยาลัยไป จึงเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์ของนักศึกษารุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
นอกจากนี้ จาน ซึ่งออกเสียงเหมือน จารย์ หมายถึง ผู้ที่เคยบวชเรียน จนได้รับการยกย่องและผ่านพิธีเถ
ราภิเษก (หดสรง) เป็นผู้ที่คนเคารพนับถือ มีความรู้และคุณธรรม เป็นครูของคน  

ต้นจานและดอกจาน จึงเป็นต้นไม้และดอกไม้ที่ท าให้เราร าลึกถึงครูอาจารย์และร าลึกถึงอดีตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏ ทั้งร าลึกถึง                   
การก่อร่างสร้างตัว ที่คนรุ่นต่างๆ ได้กระท าสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนามาอย่างเป็นล าดับขั้นและ
มั่นคง  
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สภามหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

  
 

คณะกรรมการวินัยอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ 

โรงเรียนสาธิต 

 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี/ผู้ช่วย

อธิการบดี 

 
หน่วยงานด้านวิชาการ หน่วยงานสนับสนุนและ

บริการ 

หน่วยงานบริหาร 

ส านักงานอธิการบดี  1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
6. บัณฑิตวิทยาลัย  
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
8. คณะนิติศาสตร์  
9. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์  
10. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
4.  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. ส านักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ  
6. ส านักวิเทศสัมพันธ์และการจัด 
   การศึกษานานาชาติ  
7. ส านักบริการวิชาการ  
8. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
 

1. กองกลาง 
2. กองพัฒนานักศึกษา 
3. กองบริหารงานบุคคล 
4. กองนโยบายและแผน 
5. กองคลัง 
 

1.3  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
           
 

 
  

 

อธิการบดี 
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1.4  ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556 
 

เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการและเพ่ือให้  
ส่วนราชการ หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติ งานทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ มีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยท้องถิ่น ตามวิถีแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรตราธรรมนูญฉบับนี้  เพ่ือเป็นหลักในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยสืบไป 

 

 มาตรา  1  มหาวิทยาลัยต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา                    
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการในศาสตร์ต่างๆ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ ปัญญา
ไทยตลอดจนภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานโครงการพระราชด าริ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นและสังคม 

 

มาตรา  2  การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหาร 
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับและคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปตามหลักนิติ
ธรรมและธรรมาภิบาล 

 

 มาตรา  3  สภามหาวิทยาลัยต้องควบคุมดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง                  
ต้องติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และน าไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม  
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มาตรา  4  มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทุกประเภททุกระดับ
โดยค านึงถึงศักดิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล จัดสรรอัตราก าลัง ให้
เหมาะสมกับภาระงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในต าแหน่ง  จัดสรรเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการอย่างเป็นธรรม ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

มาตรา  5  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรบุคคล อาคาร สถานที่               
และอุปกรณ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

 

 มาตรา  6  มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้เป็นอุทยานการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน              มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

มาตรา  7  มหาวิทยาลัยต้องศึกษาวิจัย เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ภูมิภาคและประเทศชาติ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย              
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนและองค์กรอ่ืน  

 

 มาตรา  8  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการจัด          
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
และบุคคลทั่วไป 

 

มาตรา  9  บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ  
และทักษะในงานอยู่เสมอ มีจิตบริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 

มาตรา  10  มหาวิทยาลัยต้องจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ รวมทั้ง จัด
สิ่งอ านวยความสะดวก และจัดระบบความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา  

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ ที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้และประสบการณ์สู่การประกอบอาชี พและพัฒนาสังคม 

 

1.5  ปณิธาน   
 

“วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม น าชุมชนพัฒนา” 
 

1.6  ปรัชญา 
 

“พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” 
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1.7  ค่านิยม 
 

“สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น าอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า” 
 

1.8  อัตลักษณ์ “อัตลักษณ์ (IDENTITY) นักศึกษา” 
 

 “พร้อมท างาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ” 
 “Ready to work with Mind of service, Unity and responsibility” (RMU) 
  R “Ready to work” 
  M “Mind of service” 
  U “Unity and responsibility” 
 

1.9  เอกลักษณ์ “เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” 
 

 “เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพ่ือแผ่นดิน” 
 “A SOURCE OF WISDOM FOR THE LAND”  

 

1.10 วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

นิยามวิสัยทัศน์ 
 

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า หมายถึง การมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณภาพ มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประชาคมอาเซียนและมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ปัญหา ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบในกิจการของมหาวิทยาลัย  

3. การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รวบรวม เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและ
ภูมิภาค 
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4. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ที่ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการวางแผนด าเนินการทุกขั้นตอน 
 

1.11 พันธกิจ 
 

1.  แสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทย            และภูมิปัญญาสากล  

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประ เทศไทย 

3.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  

6.  ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย   
กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ  
การเรียนการสอน การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึงการแสวงหาแนวทาง 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

8.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา               
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

9.  จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
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1.12  วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ                
ในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมสนับสนุ นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจ าการ และประชาชนทั่วไป  

2.  เพ่ือผลิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพ
ชั้นสูง 

3.  เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค            
เพ่ือน าไปสู่การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน  

4.  เพ่ือเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ในการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้เข้มแข็งบนฐานความรู้  
 และตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับการบริการวิชาการ ในการช่วยให้สังคมพึ่งตนเองได้  
อย่างยั่งยืน  

5.  เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นอีสาน  โดยการพัฒนา              
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6.  เพ่ือพัฒนาการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

7.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบัน
วิชาการ          ในและต่างประเทศ 

8.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณาจารย์และบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมให้มีปร ะสิทธิภาพ 
มีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9.  เพ่ือด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

1.13  เป้าประสงค์ 
 

1.  ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐานระดับสากล  

2.  สามารถผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐาน
วิชาชีพ  

3.  มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนสังคมท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน  
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4.  เป็นคลังปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้               
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน
อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม   

6.  ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อม  

7.  ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
8.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
 

      
 

1.14  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.14.1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 

 เป้าประสงค์ที่ 1 ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐาน
ระดับสากล 

 กลยุทธ์  
 1.  สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย   

 2.  พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา   
 3.  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี   
 4.  บริหารงานวิชาการในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
 5.  ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากร

ประจ าการและประชาชนทั่วไป 
 6.  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการ   

 เป้าประสงค์ที่ 2 ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ
มาตรฐานวิชาชีพ  
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 กลยุทธ์   
   ส่งเสริมการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ  

 

1.14.2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 

   เป้าประสงค์ที่ 1 มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม 
ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน  

  กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 2.  ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบ                   

ต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 
   เป้าประสงค์ที่ 2 มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น  
   กลยุทธ์  

   สร้างมาตรการจูงใจเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
 

1.14.3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบน
ฐานความรู้ 

 

   เป้าประสงค์ เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   กลยุทธ์  
   1.  ส่งเสริมการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   2.  ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ  
   3.  ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้                      
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
   4.  ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

 
 
 
1.14.4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  
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   เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ                   
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 

   กลยุทธ์  
       1.  ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม 

2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะ                     
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 

3.  เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม 

   เป้าประสงค์ที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 
   กลยุทธ์  

 1.  พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric 

World University Ranking) 
 

1.14.5  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

 เป้าประสงค์ที่ 1 ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์  

        1.  พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  2.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับองค์กรในท้องถิ่น ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ในกลุ่มประเทศอาเซียนและสากล  
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดล าดับของมหาวิทยาลัย  

 เป้าประสงค์ที่ 2 มีหลักสูตรนานาชาติส าหรับนักศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  
 กลยุทธ์  

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ  
 

 
1.14.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

 เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์  
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1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพ่ือน าไปสู่องค์กร   

  แห่งการเรียนรู้ 
3.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารจัดการ  
4.  จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ยุบรวม ยกเลิกหน่วยงานตามความเหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์   

  ที่เปลี่ยนแปลง 
5.  แสวงหาแหล่งทุนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดหารายได้ 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (University 

Social Responsibility : USR) 
7.  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยระบบ ICT (e-University) 
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      ส่วนที่ 2 
บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

2.1  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง              

มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(1)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง 

(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

(3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
เรียกชื่อ  

อย่างอ่ืนมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย มิใช่ผู้ด ารง
ต าแหน่งตาม (3) 

(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน 
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่
ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)                 
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย           
ตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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 นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
(10 ทา่น) 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยต าแหน่ง 

(3 ท่าน) 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนผู้บริหาร 

(4 ท่าน) 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

 (4 ท่าน) 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(รองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย) 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการประชุม 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการประชุม 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการประชุม 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการประชุม 

 

2.2  โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
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หมายเหตุ  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามชุดปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2554 

– 2557 มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 23 ท่าน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 
ท่าน โดยมีที่มาของการแต่งตั้ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

2. ต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ              
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554  

3. ต าแหน่งของอธิการบดี ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

4. ต าแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             
ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่  2/2556 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (ชุดเดิม) และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (ชุดปัจจุบัน) 

5. ต าแหน่งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ออก
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 003/2556 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ 
วันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

2.3  อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
 

มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  

(1)  ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและการส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

(2)  ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด                     
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็น
เรื่องๆ ก็ได้ 



19 
 

(3)  ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย                                 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

(4)  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา                      
และประกาศนียบัตร   

(5)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว  

(6)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการ
สมทบ  

(7)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด  

(8)  พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  

(9)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก  และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

(10)  แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
(11)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
(12)  ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์              

จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
(13)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษามอบหมาย  

(14)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่              
ของสภามหาวิทยาลัย  

(15)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี               
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด          
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้  

(16)  ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน            
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน   
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(17)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ  
 

2.4  นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
 

1.  ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร                  
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2.  สนับสนุน และก ากับการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอ านาจและหน้าที่          
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

3.  ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ        กับมหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ  

4.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน และการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน  
 เพ่ือให้บรรลุผล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
6.  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ              

และพัฒนาท้องถิ่น  
7.  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ  
8.  ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล 
9.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความ

พร้อมและความจ าเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอ่ืนให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน  
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 นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

2.5  รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

                              

         

                               

 

          

 

                          

ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด 

 

ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณ

ประเสริฐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  

นายลลิต ถนอมสิงห์ 



23 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 
 

                         

 

                                 
 

 

นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ 

นายสุทธินันท์ บุญมี ดร.สุภัทร จ าปาทอง 

 

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม 

 



24 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

 

   

 

                           

 

 

                                          

 

 

 

 

นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

 

 

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม 
อธิการบดี 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (ชุดเดิม) 

 

 

 

                       

                                                  

 

 

                                                                            

                                

 

 

 

                                                                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ 
ไพรวรรณ 

ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จัน
ทชุม 

ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
 

อาจารย์สมาน ศรีสะอาด 
ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ  
ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (ชุด

ปัจจุบัน) 

 

 

 

                      

                                                  

                                                                          

                                 

 

 

           

 

                                                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีสะอาด 
ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก 
ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ 
ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 

 

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล 
ผู้แทนผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

(ชุดเดิม) 

 

 

 

                         
 

                            

 

                        

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม  
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

จากคณะครุศาสตร์ 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งศักดิ์ วิลามาศ 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

จากคณะวิทยาการจัดการ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 อาจารย์สุทัศน์ แก้วค า 
 ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

จากคณะครุศาสตร์ 
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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

(ชุดปัจจุบัน) 

 

 

 

                         
 

                                      

 

                         

 

 

 

 

 

อาจารย์สุทัศน์ แก้วค า 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

จากคณะครุศาสตร์ 

 

              อาจารย์ ดร.กมล พลค า 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา 
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญา
ค า 

 ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

                                                     

                                           

                                                 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร พลหาญ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและ

พัฒนา 
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2.6  โครงสร้างส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

     

                                         
 

 

 
 
 

 
 
 

                       
 นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ          นางวัชพร จ าปาศรี           นางสาวยุพาภรณ์ สุดชา       นางสาวดลนภา ไชยหัน

ขวา 
   นักวิชาการศึกษา            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป        

 
 
 

ส่วนที่ 3 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

- งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
- งานเตรียมเอกสาร สิ่งอ านวยความ
สะดวก  
   ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
- งานติดตามผลการด าเนินงานตามมติ
สภาฯ 
- งานรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  
- งานประสานคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  
- งานความร่วมมือระหว่างสภา
มหาวิทยาลัย  
  กับองค์กรอื่น  
- งานศึกษาดูงาน อบรม กรรมการสภา   
  มหาวิทยาลัย  
- งานธุรการ/สารบรรณของสภา
มหาวิทยาลัย  

 กลุ่มงานนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์สภา

มหาวิทยาลัย 

- งานนโยบายและแผนของสภา
มหาวิทยาลัย  
- งานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อบังคับฯ 
- งานประชุมกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
- งานสรรหาคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  
   และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
- งานเตรียมเอกสาร สิ่งอ านวยความ
สะดวก  
   ในการประชุม  
- งานการประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ  
  ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง  
- งานประสานงานคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ  
   ที่ เกี่ยวข้อง  

 กลุ่มงานติดตาม 
ตรวจสอบและ

ประเมินผล 

 กลุ่มงานสารสนเทศ 
และบริหารทั่วไป 

 

- งานประกันคุณภาพ  
- งานประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
   สภามหาวิทยาลัย  
- งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
   การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
   (อธิการบดี คณบดี ผอ.ส านัก/ศูนย์)  
- งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม  
   กิจการมหาวิทยาลัย  
- งานประสานงานคณะกรรมการ/  
  อนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง  

 

- งานธุรการ/สารบรรณของส านักงาน  
   สภามหาวิทยาลัย  
- งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
- งานการเงิน พัสดุ และงบประมาณ  
- งานพิธีการ  
- งานบริหารท่ัวไป  
- งานประสานงานระหว่างส านักงาน  
  เลขาสภามหาวิทยาลัยกับองค์กร 
  ภายนอก  

 

 

กลุ่มงานเลขานุการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร พลหาญ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา 
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ผลการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

 

3.1  รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
 

1.  ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการผลิต และส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

2 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ) 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

3 อนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

4 รับทราบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 8 26 ก.ย. 2557 

5 รับทราบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2556 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย.2557 

6 เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 

 
 
2.  ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด 

ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎระเบียบประกาศ และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็น
เรื่องๆ ก็ได้  
มีผลการด าเนินการดังนี้ 
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ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย มาตรฐาน
จ าแนกต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 2  28 ก.พ. 2557 

3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 3  28 มี.ค. 2557 

4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2557 

ครั้งที่ 3  28 มี.ค. 2557 

5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 3  28 มี.ค. 2557 

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 3  28 มี.ค. 2557 

7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 3  28 มี.ค. 2557 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดตั้ง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนชื่อ 
“วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง” เป็น “คณะนิติศาสตร์” 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
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11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะ
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

12 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 
2557 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

15 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง  
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร  
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

16 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง  
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า  
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้ประกาศรายชื่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อ
วารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557  

20 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2557   

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2555   

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การ
สรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555  

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การ
สรรหาผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2555  

ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 

 

 
3.  ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัยและ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2556  
 

ครั้งที่ 2  28 ก.พ. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

2 เห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2556  

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

3 รับทราบสรุปประเด็นการสัมมนาเพ่ือพิจารณาศึกษาวิเคราะห์
ผล 
การประเมินคุณภาพภายในของสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 6  25 ก.ค. 2557 
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 4.  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555–2556 รวมทั้งสิ้น 3,003 
ราย 

1. 2.1 ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 ,629 ราย  
2. 2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 374 ราย  

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

2 อนุมัติให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)  
เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2557  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนา                

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

 

 
5.  พิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย

สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว  มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการในสังกัดส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2557 
(เพ่ิมเติม) ประกาศ  

ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557    

2 อนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

3 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “วิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง” เป็น “คณะนิติศาสตร์” 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

4 เห็นชอบหลักการและเหตุผลโครงการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์วิทยาลัย
เทคโนโลยีอาเซียน จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2557  

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 



36 
 

 
6.  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก

การสมทบ 
ในรอบปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาเรื่องอนุมัติการรับสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ  
 

7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด มีผลการด าเนินการดังนี้ 
 

7.1  อนุมัติหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน  34 หลักสูตร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

7.1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตร จ านวน 1 หลักสูตร  

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

 
 

        7.1.2  หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 22 หลักสูตร 
(1)  ระดับปริญญาตรี จ านวน 13 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 
 
 
 
 

 

ครุศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 

(1) ภาษาไทย ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
(2) การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(3) คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(4) วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
(5) ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(6) สังคมศึกษา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
(7) พลศึกษาและการจัดการ
กีฬา 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(8) เคมี ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
(9) ชีววิทยา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
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(10) ฟิสิกส์ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(11) คอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
(12) ดนตรีศึกษา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(13) บรรณารักษ์ศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

 

 
(2) ระดับปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (1) การบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (1) หลักสูตรและการเรียนการ
สอน 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(2) วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

 

  (3) บริหารจัดการการศึกษา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(4) คอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
(5) คณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (1) เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7  29 ส.ค. 2557 
 

 (3)  ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค            

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

(2) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 
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7.1.3  หลักสูตรใหม่ จ านวน 11 หลักสูตร 
(1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต (1) การโรงแรมและ
ท่องเที่ยว 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

2 ครุศาสตรบัณฑิต (1) การสอนภาษาจีน ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
(2) การศึกษาพิเศษและการ
สอนภาษาไทย   

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(3) อุตสาหกรรมศิลป์ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (1) วิศวกรรมระบบอาคาร ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

(2) การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

 
 

(2)  ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร  

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (1) ภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (2) วิทยาศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (3) การจัดการเทคโนโลยี ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

 
(3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

(1) การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

(2) การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 
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  7.2  อนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร  

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต (1) การจัดการ  
(ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาเซียน) 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

2 บัญชีบัณฑิต (1) การบัญชี 
(ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาเซียน) 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

 
     7.3  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (1) รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต (1) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 
(2) ศิลปกรรม ครั้งที่ 8 28 พ.ย. 2557 

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (1) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต (1) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาเซียน) 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

5 นิติศาสตรบัณฑิต (1) นิติศาสตร์ ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 
 

7.4  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตร สาขาวิชา 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ครุศาสตรบัณฑิต (1) บรรณารักษ์ศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต (1) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2557 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 
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          8. พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  

ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 

 
9.  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ

ผู้อ านวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเที ยบเท่า
ศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  มี
ผลการด าเนินการดังนี้ 
 

9.1  การแต่งตั้งคณบดี จ านวน 1 ราย  

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ  
เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

 
9.2  การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 
 
 
 

 

ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย ประกอบด้วย  
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์  
    สาขาวิชาการศึกษา  
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

2 ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ  ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 



41 
 

    (1) รองศาสตราจารย์โมฬี ศรีแสนยงค์  
        สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 

3 ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  ประกอบด้วย 
    (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง  
        สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
    (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ  
        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

 

 
          9.3  การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 15 ราย 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 
 
 
 

ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
ประกอบด้วย 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า ล้อมในเมือง 
    สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  

    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์  
        สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 

ครั้งที่ 3 
 
 
 

 

28 มี.ค. 2557 
 
 

 

2 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย 
ประกอบด้วย 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์  
    สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ  
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรายุทธ พลาศรี  
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์ พลพวก  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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3 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย 
ประกอบด้วย 

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร พลหาญ  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐา จักรไชย  
    สาขาวิชาภาษาไทย  
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช  
    สาขาวิชาภาษาไทย  
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา พรหมทา  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์  

        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ครั้งที่ 9 
 

26 ต.ค. 2557 
 

4 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 
ประกอบด้วย 
    (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีสะอาด  
        สาขาวิชาเคมี     
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาค า  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย พรพัชรพงศ์  
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 

 

 

 

 

 

 
 

9.4  อนุมัติให้แก้ไขวันที่แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการและวันที่ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย  

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 อนุมัติให้มีแก้ไขวันที่แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการและวันที่
ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ จันทรศิริ  

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 
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2 อนุมัติให้มีแก้ไขวันที่แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของ 
รองศาสตราจารย์กฤษฎา ศรีธรรมา  

ครั้งที่ 8 26 ก.ย. 2557 

 
10.  แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีผลการ

ด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวน 16 
ราย  

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

 
         11.  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินการดังนี้           

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 รับทราบรายงานเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ไตรมาสที่ 1 

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

2 รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
– วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

3 รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 
– 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ) 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

4 อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวนเงิน

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 
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งบประมาณ 549 ,213,400 บาท  
5 อนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
จ านวนเงินงบประมาณ 15 ,868,900 บาท 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

 
12.  ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง มีผลการด าเนินการดังนี้           

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การก าหนด
อัตราค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 1 
 

31 ม.ค. 2557 

2 รับทราบรายงานความเคลื่อนไหวฐานะทางการเงินตามระบบ
บัญชี  
3 มิติ 

ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 

3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย เงินอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

 
13.  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 รับทราบรายงานการด าเนินการตรวจสอบกรอบอัตราก าลัง
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

2 อนุมัติมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภท
วิชาการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

3 รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรณีเกี่ยวกับการแก้ไขปี 
พ.ศ. เกิดหลังอายุเกษียณ เพ่ือต่ออายุราชการของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมสวย ร าจวน 
โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในคราวต่อไป เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้จัดท าเป็นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  

4 รับทราบการจ่ายค่าเสียหายและการกลับเข้ารับราชการตามค า
พิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุดของผู้ช่วยศาสตราจารย์โกมณ 
หรือ โกมล แพนพา 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

5 เห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. ก าหนดไว้เดิม ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาการ 
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้ท า
เป็นประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

 

 
14.  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน

เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในอ านาจและหน้าที่ ของสภา
มหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม และพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสภามหาวิทยาลัย  จ านวน 11 ราย 

ครั้งที่ 1  31 ม.ค. 2557 

2 กรรมการสภาวิชาการ จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 5 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2554  จ านวน 1 ราย 

ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 

3 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 1 ราย 
และเห็นชอบ 
มอบอ านาจให้อธิการบดีแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ หรือ

ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 
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ต าแหน่ง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและการ
จ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 

4 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามจ านวน 5 ราย โดยเห็นชอบมอบอ านาจให้
อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 

ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 

5 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ราย โดยเห็นชอบมอบอ านาจให้
อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 

ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 

6 คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 จ านวน 22 ราย 

ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 

7 เห็นชอบการแต่งตั้ง ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ คณะครุศาสตร์ เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0999/2557 
เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการ 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
8 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 16 ราย  
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

9 คณะกรรมการปรับปรุง ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 10 ราย 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

10 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ จ านวน 6 ราย 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

11 กรรมการสภาวิชาการ (เพ่ิมเติม) จ านวน 2 ราย ตามความใน
ข้อ  
5 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย  
สภาวิชาการ พ.ศ. 2554 โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสภาวิชาการ ตามค าสั่ง

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่  067/2556 เรื่อง 
แต่งตั้งสภาวิชาการ  

12 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 8 ราย  
ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

13 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
พ.ศ. 2557 จ านวน 7 ราย ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 2557  

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

14 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ัด ท า ร า ย ง า น ก า ร ด า เ น ิน ง า น ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปี 2557 จ านวน 11 
ราย   

ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 

 
 

15.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี  
หรือ 
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่
ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้  มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

2 เห็นชอบวารสารทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือประกอบการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จัดท าเป็นประกาศ 
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 
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วัน  
นับแต่วันที่ออกประกาศ ตามความในข้อ 4 แห่งประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และข้อ 5 
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อ
วารสารทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557  

 
16.  ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน  มีผลการด าเนินการดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 เห็นชอบแนวทางปรับปรุงการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม จ านวน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ให้มีการเลื่อนเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัย จาก
เดิมเวลา “10.00 น.” เป็นเวลา “09.30 น.” เพ่ือให้มีเวลาใน
การประชุม 
เพ่ือหาแนวทางในการชี้น ามหาวิทยาลัยให้ด าเนินงานในเชิงรุก
มากขึ้น 

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

     2. ให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบ
ความ 
ถูกต้องการด าเนินงานด้านต่างๆ ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา เช่น ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้าน
บุคลากร เป็นต้น 
    3. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ใน
กระบวนการประชุม โดยจัดท าระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting System) ด้วยวิธีการจัดส่งรายละเอียดการ
ประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถลดปริมาณ
เอกสารในการประชุม ประหยัดเวลาและงบประมาณได้  

  

2 รับทราบสรุปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของ ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

3 รับทราบข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการสรุปบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับ
หน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

ครั้งที่ 3 
 

 

28 มี.ค. 2557 
 

 

4 รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตก
ลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550  ประกาศ ณ วันที่ 
23 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557 

5 รับทราบข้อเสนอแนะในการการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยน าระบบ MOOC หรือ Massive 
Open Online Course มาใช้ 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

6 รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม โดยสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  

1. การน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในบางเรื่อง เป็นปัญหา
จากการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น การน าเสนอปัญหา
ดังกล่าว  
ควรผ่านการพิจารณาหรือรับทราบจากคณะกรรมการบริหาร  

ครั้งที่ 8 26 ก.ย. 2557 

 

 

ล าดับ 
 

เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 

 

วัน/เดือน/ปี 

 มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
ตามขั้นตอน 
ส่วนสภามหาวิทยาลัย ควรก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะ
ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยและธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556 รวมทั้งหาแนวทาง
สนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ต่อไป  

2. มหาวิทยาลัยต้องตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยการสร้างองค์ความรู้ให้ทันกับ
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และด าเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับ
อาเซียนที่มีอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังนี้  

2.1 ควรเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
กลไกประสานความร่วมมือในการจัดให้มีกองทุนมหาวิทยาลัย
การสร้างเสริมกิจกรรมระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน และให้ได้มีบทบาทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม  

2.2  ควรมีการจัดการเรียนและพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพในระดับสากล หลักสูตรที่เปิดสอน
ต้องมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะหลักสูตรเอกคู่ 
และหลักสูตรบูรณาการ ตลอดจนควรเป็นหลักสูตรสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยมีความถนัดและถือเป็นจุดเด่น เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและสังคมมากที่สุด 

2.3  ควรเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตและอาจารย์
ให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวได้ตามบทบาทที่พึงประสงค์ เพ่ือ
สะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษา  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 
 

เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 

 

วัน/เดือน/ปี 

 2.4 ควรพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีจุดเด่น  
มีชื่อเสียงหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ให้
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

2.5 ด้านการวิจัย ควรเป็นการวิจัยที่น าผลมาใช้ได้กับ
การเรียนการสอน พัฒนาชุมชน เป็นประโยชน์กับสังคมและ
ประเทศชาติ และควรเป็นงานวิจัยที่มีการท าร่วมกันหลายสาขา 
หลายคณะ และควรมีการวิจัยร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน  

  

7 อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

8 รับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างของพนักงานใน ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 
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สถาบันอุดมศึกษา กรณีการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพ่ือให้บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยจึงควรด าเนินการชี้แจงต่อบุคลากรเพ่ือจะได้ท า
ความเข้าใจร่วมกัน 

9 รับทราบข้อเสนอแนะการพิจารณาทบทวนปรับปรุง ตลอดจน
ให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการการศึกษา เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่
อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน  

2. ความเป็นอิสระในการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. การมีเสรีภาพทางวิชาการของคณาจารย์ที่มีความ
เหมาะสมและก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและก้าวหน้าในทาง
วิชาการ 
  4. คุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
 ที่ส่งผลต่อการท างานอย่างมีความสุข 
   

ครั้งที่ 11  
 

26 ธ.ค.2557 
 

 

 

ล าดับ 
 

เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 

 

วัน/เดือน/ปี 

 5. การบริหารงานงบประมาณที่สนองตอบต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

6. การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความคล่องตัวและ
เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง        ทุกฝ่าย  

7. การประชาสัมพันธ์การบริหารงานทั้งในส่วนของฝ่าย
บริหารและของสภามหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ต่อกันในประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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8. ควรหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การดูแล
อาจารย์ที่ปรึกษา การติดตามการเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่อง
ผลการเรียนและอื่น ๆ ตลอดจนผลิตหลักสูตรให้ทันสมัย  

 

 
17.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ าที่ของผู้ใด 

โดยเฉพาะ  
มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 
 
 

เห็นชอบให้บุคคล จ านวน 2 ราย เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ เข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
การปฎิรูปด้านการศึกษา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค เข้ารับการคัดเลือก

เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการปฎิรูป

ด้านการศึกษา 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

 

3.2  สรุปประมวลผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

3.2.1  การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
การประชุม 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 อนุมัติให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)  
เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2557  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา                

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
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3.2.2  การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ล าดับ เรื่องการด าเนินการ 
ระดับ
ปริญ
ญาตรี 

ระดับ
บัณฑิ

ต 
ศึกษา 

รวม 
ทั้ง 
สิ้น 

การประชุม
ครั้งที่ 

วัน/เดือน/ปี 

1 อนุมัติการให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2555–2556 

2,629 374 3,003 ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

 

3.2.3  การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

3.2.3.1  ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 ราย 

ล าดั
บ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง สาขาวิชา 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ 

การศึกษา ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

2 รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศิริ ถีอาสนา 

การบริหาร
การศึกษา 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

 

ล าดั
บ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง สาขาวิชา 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

3 รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
โมฬี ศรีแสนยงค์ 

นาฏศิลป์และการ
ละคร 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

4 รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง 

การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

5 รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ยุภาพร ยุภาศ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 
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3.2.3.2  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 15 ราย 

ล าดั
บ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง สาขาวิชา 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
 

อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  
ล้อมในเมือง 

จิตวิทยาและ 
การแนะแนว 

ครั้งที่ 3 
 

28 มี.ค. 2557 
 

2 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์ ดร.พรณรงค์ 
สิริปิยะสิงห์ 

พันธุศาสตร์ ครั้งที่ 3 
 

28 มี.ค. 2557 
 

3 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์ประภาพร  
ศุภตรัยวรพงศ์ 

วิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

4 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์ ดร.วรวรรณ 
อุบลเลิศ 

การบริหาร
การศึกษา 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

5 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์วรายุทธ พลา
ศรี 

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

6 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ ดร.นนทพงษ์ 
พลพวก 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

7 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ ดร.จ าเนียร  
พลหาญ 

การบริหาร
การศึกษา 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

8 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์เชษฐา จักร
ไชย 

ภาษาไทย ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

 

 

ล าดั
บ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง สาขาวิชา 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

9 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์ ดร.ประสพสุข 
ฤทธิเดช 

ภาษาไทย ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

10 ผู้ช่วย อาจารย์ ดร.อุรสา  
พรหมทา 

การบริหาร
การศึกษา 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 
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ศาสตราจารย์  

11 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์ ดร.สุธินี  
อัตถากร 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

12 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ ดร.ภักดี  
โพธิ์สิงห์ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

13 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์สมาน ศรี
สะอาด 

เคมี     ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 

14 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์ ดร.ศิวดล 
กัญญาค า 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 

15 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

อาจารย์วุฒิชัย  
พรพัชรพงศ์ 

คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 
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   3.2.4  หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ 
 

3.2.4.1  หลักสูตรประกาศนียบัตร จ านวน 1 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

 
            3.2.4.2  หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 22 หลักสูตร 
 

(1)  ระดับปริญญาตรี จ านวน 13 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการ
กีฬา 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและ

ภาษาอังกฤษ 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
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 (2) ระดับปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการ
การศึกษา 

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร 
ครั้งที่ 7  29 ส.ค. 2557 

 
   (3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค            

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 
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 3.2.4.3  หลักสูตรใหม่ จ านวน 11 หลักสูตร 
 

(1)  ระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการ

สอนภาษาไทย   
ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร  ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

 
                 (2)  ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี  

ครั้งที่ 5  30 พ.ค. 2557 

 
        
(3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพ่ือ ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
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พัฒนาท้องถิ่น 2557 

         3.2.4.4 อนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ) 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ) 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

 
          3.2.4.5 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร 

ล าดับ 
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ครั้งที่ 8 28 พ.ย. 2557 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 
 

 3.2.4.6  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 

ล าดับ หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 
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3.2.5  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

3.2.5.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 10 ฉบับ 

ล าดับ ข้อบังคับฯ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย มาตรฐาน
การจ าแนกต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 1 31 พ.ค. 2557 

2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557 

3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
2557 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

 

ล าดับ ข้อบังคับฯ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะ
นิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 
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10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิต
วิทยาลัย 
 พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

 

3.2.5.3  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 3 ฉบับ  

ล าดับ ระเบียบฯ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย เงินอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2557 

2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 
2557 

ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557 

3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 6  25 ก.ค. 2557 

 

 

3.2.5.4  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 8 ฉบับ  

ล าดับ ประกาศฯ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การก าหนด
อัตราค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

 

ล าดับ ประกาศฯ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดตั้ง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนชื่อ  
“วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง” เป็น “คณะนิติศาสตร์” 

ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 
2557 

4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
พนักงาน 

ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557 
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ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. 2557 

5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่ อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคล เพื่อแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. 
2557 

ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557 

6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6  25 ก.ค. 2557 

7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อ
วารสาร 
ทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อ
วารสาร 
ทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

 
 

                     3.2.5.5  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 13 ฉบับ 

ล าดับ ค าสั่งสภาฯ 
การประชุม

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและพิจารณาศึกษาวิเคราะห์
ผล 
การประเมินคุณภาพภายในของสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557 

3 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 2 28 ก.พ.2557 
4 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ครั้งที่ 2 28 ก.พ.2557 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ 2 28 ก.พ.2557 
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6 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

7 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

8 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557 

9 แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557 

10 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (เพ่ิมเติม)  ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 

11 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557 
12 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557 

13 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปี 2557  

ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557 

 

 

               3.3  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

การ
ประชุม 
ครั้งที่ 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ เวลาเริ่ม เวลาเลิก 

1/2557 31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

10.00 น. 12.30 น. 

2/2557 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

10.00 น. 13.00 น. 

3/2557 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

09.30 น. 12.00 น. 

4/2557 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอูนิกอร์โน   
โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่  

ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

09.30 น. 12.00 น. 
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5/2557 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

09.30 น. 12.00 น. 

6/2557 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

09.30 น. 12.00 น. 

7/2557 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

09.30 น. 12.30 น. 

8/2557 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

09.30 น. 11.30 น. 

9/2557 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น 2 
โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเสจติค จังหวัดสกลนคร 

15.00 น. 17.00 น. 

10/2557 28 พฤศจิกายน 
2557 

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

09.30 น. 11.30 น. 

11/2557 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี 

09.30 น. 11.30 น. 

3.4  ร้อยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม  ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

การประชุม 
ครั้งที่ 

วัน/เดือน/ปี 

บุคคลภายนอก 
(รวม 13 คน) 

บุคคลภายใน 
(รวม 10 คน ) 

รวมทั้งสิ้น 
(รวม 23 คน) 

หมายเหตุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ลาการประชุม 

1/2557 
31 ม.ค. 2557 

11 84.62 10 100.00 21 91.31 1 

2/2557 
28 ก.พ. 2557 

13 100.00 10 100.00 23 100.00 0 

3/2557 
28 มี.ค. 2557 

10 76.93 9 90.00 19 82.61 4 

4/2557 
25 เม.ย. 2557 

10 76.93 9 90.00 19 82.61 4 



65 
 

5/2557 
30 พ.ค. 2557 

11 84.62 9 90.00 20 86.96 3 

6/2557 
25 ก.ค. 2557 

12 92.31 9 90.00 21 91.31 2 

7/2557 
29 ส.ค. 2557 

11 84.62 10 100.00 21 91.31 3 

8/2557 
26 ก.ย. 2557 

9 69.23 10 100.00 19 82.61 4 

9/2557 
26 ต.ค. 2557 

8 61.54 9 90.00 17 73.92 6 

10/2557 
28 พ.ย. 2557 

9 69.23 10 100.00 19 82.61 4 

11/2557 
26 ธ.ค. 2557 

12 92.31 10 100.00 22 95.66 1 

โดยรวม - 81.13 - 95.46 - 87.36 - 

 
3.5  งบประมาณในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

การประชุม  
คร้ังที่ 

วัน/เดือน/ปี 

ค่าเบี้ยประชุม 

ค่าพาหนะ 
ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 

ค่าเบี้ยประชุม 
(เลขานุการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ประชุม 

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน บุคคลภายนอก บุคคลภายใน 

ครั้งที่ 1 36,000 25,000 29,565 650 4,500 95,715 

ครั้งที่ 2 42,000 25,000 38,945 725 5,000 111,670 

ครั้งที่ 3 30,000 25,000 30,540 625 5,000 91,165 

ครั้งที่ 4 

(นครราชสีมา) 
58,000 50,000 133,290 1,175 9,000 251,465 

ครั้งที่ 5 36,500 25,000 30,570 675 5,000 97,745 

ครั้งที่ 6 36,500 25,000 33,055 700 5,000 100,255 
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ครั้งที่ 7 36,000 25,000 14,111 650 4,500 80,261 

ครั้งที่ 8 30,000 25,000 8,620 625 5,000 69,245 

ครั้งที่ 9 

(สกลนคร) 
24,500 25,000 74,914 550 4,500 129,464 

ครั้งที่ 10 30,000 25,000 15,400 625 5,000 76,025 

ครั้งที่ 11 39,000 25,000 25,450 700 5,000 95,150 

โดยรวม 398,500 300,000 434,460 7,700 57,500 1,198,160 

 
 

3.6  สรุปประเด็นการสัมมนาเพื่อพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสภามหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัย ได้มีการสัมมนาเพ่ือพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของ          
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมอูนิกอร์โน 
โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่ 
2             จากแหล่งข้อมูลจากผลการประเมินคณะกรรมการติดตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผลการ
ประเมิน สมศ.        รอบสาม ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการด าเนินการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย จากการอภิปรายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นที่  2 สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมอภิปรายซักถามจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และมีข้อสังเกต

เรื่อง การด าเนินการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ดังนี้  
1.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอย่างไร ซึ่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอให้มีการทบทวนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้มองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จนถึงระดับสาขาวิชาในการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2  ควรมีการวางระบบกลไก ในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเป็นรายชั้นปี ตั้งแต่ปี 1  
จนถึงปี 4 หรือปี 5 อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มี          
อัตลักษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ 
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1.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ควรมีการวางระบบการควบคุมคุณภาพของการ
เรียนการสอน คณาจารย์ นักศึกษา ให้ชัดเจน  

1.3.1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของสังคม  
1.3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนว ควรมีการติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

ในทุกด้าน  
1.3.3  เพ่ิมการเรียนการสอนให้ปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎี เพ่ือให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ 

รับใช้สังคม 
1.4  การพัฒนาคณาจารย์ ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ควรให้ตรงสายใน

การที่จะน ามาปฏิบัติงานจริง 
1.5  ควรมีการจัดทบทวนการจัดอาจารย์ประจ าสาขาให้ชัดเจน ตรงตามศาสตร์และ

สาขาวิชา เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ได้เต็มที่  
1.6  ควรเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2.  ด้านคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้อภิปรายและเสนอสาระในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้  
2.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ควรมีการก าหนดทิศทางการท าวิจัยของ

มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพ่ือตอบโจทย์ของสังคม  
2.2  ควรมีการวิจัยแบบบูรณาการ คือ การวิจัยร่วมกันทุกคณะ เพ่ือผลการวิจัยจะได้

เสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์กับสังคม  
2.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ควรมีการประเมินความต้องการ จ าเป็นของสังคม 

เพ่ือก าหนดทิศทางการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้สามารถน างานวิจัยมาใช้ได้ในการป้องกัน 
แก้ปัญหา และชี้แนะสังคม 

3.  ด้านการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมอภิปรายและเสนอสาระในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
3.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ควรระบุให้ชัดเจนว่า  มีแนวทางใดบ้างที่สามารถท า

ให้มหาวิทยาลัยโดดเด่น มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ โดยการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตั้งแต่ระดับบุคคล สาขาวิชา 
และระดับคณะ โดยที่จุดเด่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของความได้เปรียบ ด้วยการทุ่มสรรพ
ก าลังไปในทิศทางที่เป็นจุดเด่นนั้นให้มากที่สุด 

3.2  หน่วยงานปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเฉพาะแต่ละคณะ จะต้อง
ก าหนดทิศทางและจุดเด่นของตนเองให้ชัดเจนว่าจะเป็นเลิศด้านใด 
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3.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบทบาทส าคัญคือ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาคนในท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ที่น าไปสู่การเสริมสร้างท้องถิ่น           
ให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพสูงที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยเน้นการด าเนินการช่วยเหลือสังคม ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนคุณภาพ เป็นส าคัญ  

3.4  หน่วยงานบริการกลางสนับสนุนทางวิชาการ ควรก าหนดขอบเขตและทิศทางให้
ชัดเจน เพื่อบริการอย่างแท้จริง โดยยึดหลักประหยัดงบประมาณและลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงาน 

3.5  ควรมีการร่วมมือกันระหว่างคณะให้มากขึ้นในการผลิตบัณฑิต และเป็นไปตาม
ธรรมนูญของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ 

 

3.7  รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในรอบปี

การศึกษา 2557 โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคน ตอบแบบสอบถามการประเมินการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมาก
ที่สุด เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด แบบสอบถามมีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 9 ข้อ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย มี 20 ข้อ  และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย มี 11 ข้อ นอกจากนี้ ยังมี
แบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนข้อเสนอแนะในการท าหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินสรุป ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะส่วนตัว 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีคุณลักษณะส่วนตัวอยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 9 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดและรองลงมา 3 อันดับ คือ ความเป็นกลางและธ ารงไว้ซึ่ง
หลักธรรมาภิบาลของนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจ านวน 2 ข้อ คือ ความเป็น
กลางและธ ารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของประธานสภาคณาจารย์ และความรู้ความสามารถของ
กรรมการสภาครอบคลุมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 26 
ข้อ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 3 อันดับ คือ การพิจารณาเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดี การออกระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้น และสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ล าดับ คือ การอนุมัติให้ปริญญา 
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และการส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาวิธีการ 
เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน  

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จ านวน 2 ข้อ คือ การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการประชุมของกรรมการสภาแต่ละครั้ง การส่ง
รายงานการประชุมเพ่ือกลั่นกรอง แก้ไขความถูกต้อง/ครอบคลุม/ชัดเจน และมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก อีก 9 ข้อ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 3 อันดับ คือ รายงานผลการติดตาม
การด าเนินงานตามมติที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมามีความชัดเจน การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม
อย่างน้อย 7 วัน การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้อง ตรงประเด็นและชัดเจน ตามล าดับ และมี
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด        2 ข้อ คือ วาระการประชุมได้ผ่านการกลั่นกรองล าดับขั้นตอนก่อนเข้า
ประชุม และความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของเอกสารการประชุม  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
1. ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเข้าใจบทบาท ภาระหน้าที่ ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ถ่องแท้ สามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
และมีความกล้าหาญในการแสดงเหตุผลในการประชุมสภา 

1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่าน จะต้องมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้น าสูง 
1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีความตระหนักในการท างานร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ให้กับสภา

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไป 
1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีความเสียสละ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภา

มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
1.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีความรู้และ/หรือ ประสบการณ์จากหลายด้าน

ประกอบด้วย  มีความรู้/ประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านกฏหมาย และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก้ือกูลกับ        
การบริหารจัดการภาคเอกชน หรือส่วนอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการก ากับ ดูแล การ
ท างาน          ของมหาวิทยาลัย 

2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
2.1  ควรก ากับการปฏิบัติตามธรรมนูญมหาวิทยาลัยให้เห็นผลชัดเจนมากข้ึน สามารถประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่ละปีการศึกษาได้อย่างชัดเจน 
2.2 ควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจนเพื่อก าหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือแจ้งให้คณาจารย์ 

และก าหนดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการวิจัย 
2.3 ควรล าดับการอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรอย่าง

รวดเร็วโดยไม่ต้องรอเวลาให้พร้อมกัน ทั้งนี้ เพ่ือนักศึกษาจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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2.4 ควรมีวาระให้คณบดี ผู้อ านวยการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มารายงานผลการด าเนินงานอย่าง
น้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือสภามหาวิทยาลัยได้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขท่ี
เหมาะสม 

2.5 ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังทัศนะ
ของผู้บริหารโดยตรง จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

2.6 ควรจัดการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือการประสานนโยบายและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 

2.7 สภามหาวิทยาลัยควรพบปะ/เยี่ยมเยือนคณะต่างๆ ตามสมควร เพ่ือความใกล้ชิดระหว่างสภากับ
คณาจารย์คณะนั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 

2.8 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรให้มากขึ้นเพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. ด้านการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
3.1 ควรออกหนังสือขอวาระการประชุมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้วาระที่ครอบคลุม 

และใช้เวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.2 ควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนน าสู่สภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเงิน 
3.3 เอกสารการประชุมแต่ละครั้งมีมากเกินไป ควรจัดล าดับความส าคัญก่อน-หลัง ในการประชุมแต่ละ

ครั้ง 
3.4 เอกสารวาระแทรกเพ่ิมเติมมีมากในการประชุมแต่ละครั้ง ควรได้รับการแก้ไข 
3.5 การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละครั้ง ควรเขียนรายงานให้ครบถ้วน 
3.6 ควรมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแต่ละครั้งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้งจะเป็นประโยชน์ 
3.7 ควรสลับต าแหน่งที่นั่งประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องจ าแนกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ 
 

 

 

   
   



71 
 

ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2557มหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2557มหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2557    

บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
 

 
 

 
 
 
 
 

การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
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การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย     
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นายกสภามหาวิทยาลัยพบปะคณาจารย์ 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557  
ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่  
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สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจ าปีการศึกษา 2555-2556 
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สภามหาวิทยาลัยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)  
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สภามหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

  


