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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.1 ความเป็ น มาและสภาพปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ตั้ง อยู่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือ ง
จั งหวัดมหาสารคาม มีพื้น ที่ 454 ไร่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคามได้ มีก ารพั ฒ นาตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ. 2468 ตั้ งเป็ น “โรงเรี ย นประถมกสิ กรรมจังหวัด ” ขึ้น ที่บริเวณวิทยาลั ยเทคนิคมหาสารคาม
ในปั จ จุ บั น
พ.ศ. 2470 ได้ย้ ายมาตั้ง ที่ โ คกอีด่ อยอยู่ห่ า งจากตัว เมื องมหาสารคามไปทางทิ ศตะวันตกประมาณ
4 กิโ ลเมตร ซึ่งเป็ น ที่ตั้ งของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคามในปัจจุบั น
พ.ศ. 2473 เปลี่ ย นฐานะเป็ น โรงเรียนประถมวิส ามัญ ศึก ษาและฝึ ก หั ดครู กสิ กรรมชั้นต่า
พ.ศ. 2474 ได้ยุ บ แผนกฝึ กหั ดครู กสิ กรรมชั้นต่าเหลื อ อยู่เ ฉพาะโรงเรียนประถมวิส ามั ญ ศึ ก ษา
พ.ศ. 2479 เปลี่ ย นมาใช้ห ลั กสู ตรฝึ กหั ด ครูประกาศนี ยบัตร ประเภท ข.
พ.ศ. 2481 ยกฐานะเป็ น โรงเรี ยนประกาศนียบั ตรจัง หวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2488 เปิ ดสอนชั้น ฝึ กหั ด ครูมูล
พ.ศ. 2498 เปลี่ ย นฐานะเป็ น โรงเรียนฝึ กหั ด ครูมหาสารคาม ใช้ห ลั กสู ตรประกาศนียบั ตรวิช าการศึ กษา
พ.ศ. 2505 ได้ย กฐานะเป็ น วิทยาลั ยครู มหาสารคาม ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2518 จั ด ระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลั ยครู มีผ ลให้ วิท ยาลั ย ครู มหาสารคามเป็น
สถาบั น อุดมศึ ก ษา
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พ.ศ. 2535 วิทยาลั ย ครู ทุ กแห่ งได้รับ พระราชทานนามในวันที่ 14 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2535 ว่า
“สถาบั น ราชภัฏ ” ใช้ชื่อภาษาอัง กฤษว่า “Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้ว ยชื่ อเดิม
หรื อชื่ อจั งหวัด “ราชภัฏ ” แปลว่า “คนของพระราชา”
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็ น สถาบั นราชภัฏ มหาสารคามและดาเนิน งานตามพระราชบัญญัติส ถาบัน ราช
ภัฏ
พ.ศ. 2538 และวั น ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ หั ว ฯ
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าพระราชทานพระราชลั ญจกรประจาพระองค์ ให้ เป็นตรา
สั ญลั กษณ์ป ระจาสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้ ตราพระราชบั ญญัติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่ งผลให้ ส ถาบันราชภัฏ มหาสารคามเปลี่ ยน
สถานะเป็ น “มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิ ถุนายน พ.ศ. 2547
จนถึงปั จ จุ บัน
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1.2 ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ ประจามหาวิทยาลัย
1.2.1 ตราสัญลักษณ์ป ระจามหาวิทยาลั ย
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน
พระราชลั ญ จกรประจาพระองค์ ให้ เป็นตราสั ญลั กษณ์ประจามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
มีลั กษณะเป็ นรู ปไข่ว งในคื อ พระราชลั ญจกรประจาพระองค์ รัช กาลที่ 9
เป็ น รู ป พระที่นั่ง อัฐ ทิศ ประกอบด้ว ย วงจั กร กลางวงจั กรมี อั กขระเป็นอุห รือ
เลข 9 รอบวงจั กรมีรัศ มีเปล่ งออกโดยรอบ เหนื อจั กร เป็นรูปเศวตฉัต รเจ็ดชั้น
ฉัตรตั้ง อยู่ บ นพระที่นั่ง อัฐ ทิ ศ แปลความหมายว่า ทรงมีพ ระบรมเดชานุภ าพ
ในแผ่ น ดิน วงนอกเป็ นชื่อ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม

1.2.2 สีประจามหาวิ ทยาลัย
สีป ระจามหาวิ ทยาลั ย คื อ สีเ ขีย วและสีแ ดง
สีเ ขี ยว หมายถึง ความอุด มสมบู รณ์ ของแผ่ นดิน อั นเกิ ดจาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติ
และทรั พยากรที่มนุ ษย์ส ร้า งขึ้น
สีแ ดง หมายถึ ง ความกล้ า หาญความคิดและการกระทา เพื่อ เริ่มสิ่ งที่ดี
มี ประโยชน์

1.2.3 ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
ดอกจาน” เป็นไม้ยืนต้น กลุ่ ม พืช ตระกูล ถั่ว อยู่ในวงศ์ Fabaceae
มีชื่อวิท ยาศาสตร์ว่า Butea monosperma O. Kize ต้นจานเกิด ใน
เขตร้ อน ในเมื องไทยพบว่า มีต้นจานขึ้น อยู่ ในป่า ทั่ว ๆ ไป ตามที่ราบ
ที่มีน้าท่ว มถึ ง มี ชื่ อเรีย กแตกต่างกั นไปตามท้อ งถิ่ น ภาคเหนื อ เรียก กวาวกว๋าว
หรื อก๋าว ภาคกลางเรีย ก ทองกวาว ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ ทองต้น

ภาคใต้เรีย ก จอมทอง ภาคอีส านเรียก จาน ชื่ อในภาษาอัง กฤษก็มีห ลายชื่อ เช่น Flame of the
Forest, Bastard Teak และ Bengal Kino เราเรีย กต้นไม้ประจามหาวิทยาลั ยของเราว่า “ต้น จาน” ก็
เพื่ อเน้ น ความเป็ น อีส าน เน้ น พัน ธกิจ และวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลั ย ในฐานะ สถาบัน อุด มศึ ก ษา เพื่ อ
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การพัฒ นาท้ องถิ่น และในส่ ว นของชีวิตนัก เรียนนั กศึก ษานั้น ดอกจานซึ่ งมี สี แสด จึ ง เสมื อนนาฬิ กาบอกเวลา
ว่า ถึง ฤดูส อบปลายภาคแล้ ว จะนิ่ งนอนใจอยู่มิ ได้ และเมื่ อสอบเสร็จดอกจานโรย และร่ว ง รุ่นพี่ ที่จบ
การศึก ษาก็จ ะจากมหาวิทยาลั ย ไป จึ งเป็นห้ว งเวลาแห่ งความอาลั ย อาวรณ์ ข องนั ก ศึก ษารุ่น พี่รุ่นน้อ ง
นอกจากนี้ จาน ซึ่ ง ออกเสี ย งเหมื อน จารย์ หมายถึ ง ผู้ ที่เคยบวชเรียน จนได้รั บการยกย่ อ งและผ่ านพิธีเ ถ
ราภิเษก (หดสรง) เป็ น ผู้ ที่ค นเคารพนั บถื อ มี ความรู้และคุ ณธรรม เป็น ครูข องคน
ต้น จานและดอกจาน จึ งเป็ น ต้นไม้และดอกไม้ที่ ทาให้ เ ราราลึ ก ถึง ครู อาจารย์และราลึ กถึ ง อดีต ของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ครั้ ง ที่เป็ น โรงเรีย นฝึ กหั ด ครู วิทยาลั ยครู และสถาบันราชภัฏ ทั้งราลึ กถึ ง
การก่อร่างสร้ างตัว ที่คนรุ่ น ต่างๆ ได้ กระทาสื บต่ อกั นมาอย่ างต่ อเนื่ อ ง พัฒ นามาอย่างเป็นลาดับ ขั้นและ
มั่น คง
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1.3 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สภามหาวิ ทยาลัย
คณะกรรมการบริ หารงานบุค คล

คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจ การ

คณะกรรมการวินัย อุทธรณ์แ ละร้ อง

มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการติด ตามตรวจสอบ
และประเมิน ผลงานของมหาวิ ทยาลัย

ทุกข์

สภาวิชาการ

คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ
คณะกรรมการตรวจสอบประจา

สภาคณาจารย์แ ละ

มหาวิ ทยาลัย

ข้า ราชการ
อธิ การบดี

คณะกรรมการบริ หาร

โรงเรี ยนสาธิ ต

มหาวิ ทยาลัย
หน่ว ยตรวจสอบภายใน
รองอธิ การบดี/ ผู้ ช่ว ย
อธิ การบดี
หน่ว ยงานบริ หาร

หน่ว ยงานด้า นวิ ชาการ

หน่ว ยงานสนับสนุน และ
บริ การ

สานักงานอธิ การบดี

1. กองกลาง
2. กองพั ฒนานั ก ศึ ก ษา
3. กองบริ ห ารงานบุ ค คล
4. กองนโยบายและแผน
5. กองคลั ง

1. คณะครุ ศ าสตร์
2. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. คณะวิ ท ยาการจั ด การ
5. คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
6. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
7. คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
8. คณะนิ ติ ศ าสตร์
9. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. สถาบั น วิจั ย และพั ฒนา
2. สานั ก ศิ ล ปะและวัฒนธรรม
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. สานั ก มาตรฐานและประกั น
คุ ณภาพ
6. สานั ก วิเทศสั ม พั น ธ์ แ ละการจั ด
การศึ ก ษานานาชาติ
7. สานั ก บริ ก ารวิช าการ
8. สานั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
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1.4 ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556
เพื่ อธารงรั ก ษาไว้ซึ่ง การพัฒ นาระบบบริห ารจัด การที่มี คุณภาพ เสรีภ าพทางวิช าการและเพื่ อให้
ส่ ว นราชการ หน่ว ยงาน ทรั พยากรบุ คคลที่ปฏิบัติ งานทุ กระดับ รวมถึง คณะกรรมการต่างๆ มีบ ทบาทและ
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย ท้อ งถิ่ น ตามวิถีแห่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข ดังนั้น อาศั ยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่ งพระราชบั ญญัติ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลั ยจึงเห็ น สมควรตราธรรมนูญฉบั บนี้ เพื่ อเป็นหลั กในการ
บริ ห ารงานมหาวิทยาลั ย สื บ ไป
มาตรา 1 มหาวิทยาลั ย ต้ องเป็นสถาบัน อุด มศึ กษาที่ ส่ งเสริม ความเสมอภาคทางการศึก ษา
มุ่งสู่ ความเป็น เลิ ศ ทางวิช าการและปฏิบัติ การในศาสตร์ ต่างๆ บนพื้ นฐานของภูมิปั ญญาท้อ งถิ่น ภู มิ ปัญ ญา
ไทยตลอดจนภูมิปัญญาสากล ผลิ ตบั ณฑิตที่ มี ความรู้ คู่คุ ณธรรม เสริ มสร้า งความเข้ มแข็งของวิช าชีพ ครู
ทะนุ บารุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรมและสื บ สานโครงการพระราชดาริ โดยคานึง ถึง การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน
ในท้ องถิ่น และสั งคม
มาตรา 2 การปฏิบั ติห น้ า ที่ข องสภามหาวิ ทยาลั ย มหาวิทยาลั ย ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน ผู้ บริห าร
คณาจารย์ ตลอดจนบุ คลากรทุ กระดับ และคณะกรรมการต่ างๆ ของมหาวิทยาลั ย ต้อ งเป็น ไปตามหลั กนิติ
ธรรมและธรรมาภิบ าล
มาตรา 3 สภามหาวิ ทยาลั ย ต้อ งควบคุมดูแลการบริ ห ารจัด การของมหาวิทยาลั ยให้ เป็น ไปตาม
แนวนโยบายของรั ฐ นโยบายสภามหาวิ ทยาลั ย และแผนยุทธศาสตร์ม หาวิทยาลั ย อย่า งเคร่งครัด อีก ทั้ง
ต้องติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลการบริห ารจัด การให้ ทั นต่ อการเปลี่ ย นแปลง และนาไปปรับ ปรุง การ
บริ ห ารจั ด การให้ เ กิดประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลอย่ างเป็นรู ปธรรม

7

มาตรา 4 มหาวิ ทยาลั ย ต้ องบริ ห ารจัด การทรั พยากรบุคคลของมหาวิทยาลั ยทุ ก ประเภททุ กระดับ
โดยคานึ ง ถึง ศั กดิ ศรี ความเป็ น มนุ ษย์ สิ ทธิ เสรี ภ าพและความเสมอภาคของบุ คคล จัดสรรอั ตรากาลั ง ให้
เหมาะสมกับ ภาระงาน ส่ ง เสริ มและสนั บสนุน ความก้ า วหน้าในตาแหน่ ง จัดสรรเงิ นค่าจ้า ง ค่ าตอบแทนและ
สวัส ดิการอย่ า งเป็ น ธรรม ตามสิ ทธิที่พึ งมี พึง ได้ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บและประกาศของ
มหาวิทยาลั ย
มาตรา 5 มหาวิทยาลั ย และหน่ว ยงานต้ องบริห ารจั ด การและใช้ทรั พยากรบุ คคล อาคาร สถานที่
และอุป กรณ์ ทางการศึ กษาของมหาวิทยาลั ยร่ว มกัน อย่ างคุ้ มค่ าและมี ประสิ ทธิภ าพ
มาตรา 6 มหาวิ ทยาลั ย ต้ องบริ ห ารจัด การให้ เป็ นอุ ท ยานการศึ กษาและเป็ นแหล่ งเรียนรู้ ของ
ชุมชน
มีความสะอาด ร่ มรื่ น สวยงาม เป็น มิตรกับสิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรา 7 มหาวิทยาลั ย ต้ องศึก ษาวิจัย เพื่ อเสริ มสร้า งองค์ ความรู้ ใหม่ ที่มุ่ งสู่ ก ารพัฒ นาท้ องถิ่น
ภูมิภ าคและประเทศชาติ และพัฒ นาคุณภาพการเรี ยนการสอนโดยประสานความร่ว มมื อกั บมหาวิ ทยาลั ย
ทั้งในและต่า งประเทศ ตลอดจนชุมชนและองค์ก รอื่น
มาตรา 8 คณาจารย์ ของมหาวิทยาลั ยต้ องเป็นบุ คคลแห่ ง การเรีย นรู้ มี ความสามารถในการจัด
การเรี ย นการสอน การวิจั ย การบริ การวิช าการและเป็ นผู้ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ที่เ ป็นแบบอย่ างที่ ดีแ ก่ศิ ษย์
และบุ ค คลทั่ว ไป
มาตรา 9 บุ คลากรสายสนั บ สนุนของมหาวิ ทยาลั ยต้ องเป็นบุ คคลที่เรียนรู้ พัฒ นาความสามารถ
และทัก ษะในงานอยู่ เสมอ มีจิ ตบริ การ มีคุ ณธรรมและจริยธรรม
มาตรา 10 มหาวิทยาลั ย ต้องจัดหาทรั พยากรที่ เหมาะสมอย่า งเพียงพอต่ อ การเรี ยนรู้ รวมทั้ ง จัด
สิ่ งอานวยความสะดวก และจั ดระบบความปลอดภัยต่ อชีวิตและทรัพย์สิ นของนั ก ศึก ษา
นั กศึ ก ษาของมหาวิทยาลั ย ต้องเป็นผู้ ใฝ่ เรียนรู้ มุ่งมั่นพั ฒ นาตนเองให้ มี ความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ ที่ศึ กษา มี คุณธรรม จริ ย ธรรม นาความรู้ และประสบการณ์สู่ ก ารประกอบอาชี พและพัฒ นาสั งคม

1.5 ปณิธาน
“วิช าการเป็ น เลิ ศ ประเสริ ฐ คุณธรรม นาชุมชนพัฒ นา”

1.6 ปรัชญา
“พัฒ นาบั ณฑิ ตให้ มีความรู้ คู่คุ ณธรรม นาชุมชนพัฒ นาให้ มี ความเข้ มแข็ง อย่า งยั่งยื น ”
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1.7 ค่านิยม
“สร้ างสั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ เชิดชูคุณธรรม นาอย่า งมีวิ สั ยทัศน์ เน้นผลลั พ ธ์ที่มี คุ ณ ค่า ”

1.8 อัตลักษณ์ “อัตลักษณ์ (IDENTITY) นักศึกษา”
“พร้ อ มทางาน จิ ต บริ ก าร สมานสามัค คี มี ความรับผิ ด ชอบ”
“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) มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม”
“เป็ น แหล่ งเสริ มสร้ า งภูมิปั ญญาเพื่ อแผ่ น ดิน ”
“A SOURCE OF WISDOM FOR THE LAND”

1.10 วิสัยทัศน์
“เป็ น มหาวิท ยาลั ย ชั้น นา เน้ น การมีส่ ว นร่ว มในการเสริ มสร้างพลั งปัญญาของแผ่ น ดิน เพื่ อ พัฒ นา
ท้ อ งถิ่น และภูมิภ าค ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง”

นิยามวิสัยทัศน์
1. เป็น มหาวิ ท ยาลัย ชั้น นา หมายถึง การมีค ณาจารย์ และบุ คลากรที่มีคุณวุฒิ และคุณภาพ มีสิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ทัด เทีย มกั บมหาวิทยาลั ย ชั้นนาในประชาคมอาเซียนและมีผ ลงานทางวิช าการ
ตามเกณฑ์ มาตรฐานระดั บ สากล ผลิ ตบั ณฑิตที่ มีคุ ณภาพและเป็นที่ ยอมรับ ของสั ง คม
2. การมีส่ วนร่ ว ม หมายถึ ง การที่ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ร่ ว มคิด ร่ว มสร้างสรรค์ ร่ว มปฏิบัติ ร่ว ม
แก้ปั ญหา ร่ ว มประเมิ น และร่ ว มรั บ ผิ ดชอบในกิจ การของมหาวิท ยาลั ย
3. การเสริ ม สร้ า งพลั งปั ญ ญาของแผ่น ดิน หมายถึง การศึก ษา ค้นคว้ า วิจัย วิเ คราะห์ สั งเคราะห์
รวบรวม เผยแพร่ ภูมิปั ญ ญาไทย และภูมิปัญ ญาสากล เพื่ อพัฒ นาความเข้ม แข็ งของชุมชนท้ องถิ่นและ
ภูมิภ าค
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4. ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเ หตุผ ล รวมถึง ความ
จาเป็ น ที่จ ะต้อ งมีร ะบบภูมิคุ้ มกัน ในตัว ที่ดี พอสมควรต่อ การมีผ ลกระทบใดๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ที่ ต้ องอาศัย ความรู้ และคุณธรรมมาใช้ในการวางแผนดาเนิน การทุ กขั้น ตอน

1.11 พันธกิจ
1. แสวงหาความจริงเพื่ อความเป็น เลิ ศ ทางวิช าการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ภูมิปัญญา
ไทย
และภูมิปั ญ ญาสากล
2. ผลิ ตบั ณ ฑิตที่มี ความรู้ คู่ คุณธรรม สานึ กในความเป็ นไทย มี ความรั กและผู กพัน ต่อท้อ งถิ่น อี กทั้ ง
ส่ งเสริ ม การเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ตในชุมชน เพื่ อช่ว ยให้ คนในท้อ งถิ่ นรู้เท่ าทัน การเปลี่ ย นแปลง การผลิ ต บัณ ฑิต
ดังกล่ าว จะต้อ งให้ มีจานวนและคุณภาพสอดคล้ องกับแผนการผลิ ตบัณ ฑิต ของประเทศไทย
3. ศึก ษา วิจั ย ส่ งเสริ ม และสื บสานโครงการพระราชดาริในการปฏิบั ติภ ารกิจของมหาวิ ทยาลั ย
เพื่ อการพัฒ นาท้อ งถิ่ น
4. เรี ย นรู้ และเสริ มสร้ า งความเข้ มแข็ง ของผู้ นาชุ มชน ผู้ นาศาสนา และนั กการเมื องท้อ งถิ่ น ให้ มี
จิ ตสานึ ก ประชาธิป ไตย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความสามารถในการบริห ารงาน พัฒ นาชุ มชนและท้ อ งถิ่น
เพื่ อประโยชน์ ข องส่ ว นรวม
5. เสริ มสร้ า งความเข้ม แข็ งของวิช าชี พครู ผลิ ตและพั ฒ นาครู และบุคลากรทางการศึก ษาให้ มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสมกับ การเป็ นวิช าชีพชั้ นสู ง
6. ประสานให้ เ กิด การมีส่ ว นร่ ว มและให้ ความร่ว มมื อช่ ว ยเหลื อเกื้ อกูล กัน ระหว่า งมหาวิทยาลั ย
กับ ชุมชน องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และองค์ กรอื่นทั้ งในและต่ างประเทศเพื่อ การพัฒ นาท้ องถิ่น
7. ศึก ษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้ นบ้า นและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ใ ห้ เหมาะสมกับ
การเรี ย นการสอน การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้ องถิ่น รวมถึ งการแสวงหาแนวทาง
เพื่ อส่ งเสริ มให้ เกิ ดการจั ด การ การบารุ งรั ก ษา และการใช้ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
อย่ า งสมดุล และยั่ งยื น
8. เสริ มสร้ า งความรู้ ความเข้าใจในคุณ ค่า ความสานึ ก และความภู มิใจในอัตลั กษณ์ ภูมิปัญ ญา
และวัฒ นธรรมของท้ องถิ่น และของชาติ
9. จั ดระบบบริ ห ารจั ด การที่ดีมี คุณภาพได้ มาตรฐาน
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1.12 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิตที่ มีคุ ณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ ความสามารถและทัก ษะ
ในระดับ มาตรฐานสากล รู้ เ ท่าทัน การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมอย่ างมีเหตุผ ล และส่ ง เสริมสนับสนุ นการขยาย
โอกาสทางการศึ กษาให้ แก่ ผู้ พิก าร ผู้ มี ความสามารถพิ เศษ บุคลากรประจาการ และประชาชนทั่ว ไป
2. เพื่ อผลิ ต และพัฒ นาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึ กษาให้ มีคุ ณภาพตามมาตรฐานของวิช าชี พ
ชั้น สู ง
3. เพื่ อผลิ ตผลงานวิจั ย ที่ส ร้ างองค์ ความรู้และนวัต กรรม พัฒ นาเทคโนโลยี พื้นบ้ า นและเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ ที่ส ามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ได้จริ งในการพัฒ นาการเรียนการสอน พัฒ นาท้ องถิ่นและภูมิภ าค
เพื่ อนาไปสู่ การแข่ง ขัน ของประเทศได้ อย่ างยั่ งยืน
4. เพื่ อเสริ มสร้ างพลั งปั ญ ญาของแผ่ นดิน ในการพัฒ นาชุมชน และสั ง คม ให้ เ ข้ม แข็ง บนฐานความรู้
และตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ยกระดับ การบริ การวิช าการ ในการช่ว ยให้ สั งคมพึ่งตนเองได้
อย่ า งยั่ งยื น
5. เพื่ อทานุ บารุ งศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ประเพณีไ ทยและท้อ งถิ่ นอีส าน โดยการพัฒ นา
และต่ อยอดภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น
6. เพื่ อ พัฒ นาการจั ดการ การบารุงรั กษาและการใช้ป ระโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมอย่ า งสมดุล และยั่ งยื น
7. เพื่ อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและยกระดับ คุณภาพทางวิช าการและงานวิจัยร่ว มกับสถาบั น
วิช าการ
ในและต่า งประเทศ
8. เพื่ อ พัฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการ คณาจารย์และบุ ค ลากร โดยการมีส่ ว นร่ว มให้ มีปร ะสิ ทธิภ าพ
มีความคล่ องตัว ตามหลั กธรรมาภิบ าล สามารถพึ่งตนเองได้ อย่า งยั่งยื นตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง
9. เพื่ อดาเนิ น การจั ด ตั้งหน่ว ยงานใหม่ร ะดับ คณะวิช าที่มีความจาเป็นและเหมาะสมต่ อการพัฒ นา
ท้อ งถิ่น ที่เ ข้ม แข็ งและยั่ งยื น

1.13 เป้าประสงค์
1. ให้ โ อกาสทางการศึ กษาและจั ดกระบวนการเรียนรู้ ที่ห ลากหลาย ในการผลิ ตบั ณฑิ ตของ
มหาวิทยาลั ย ให้ มีคุ ณลั กษณะที่ พึง ประสงค์ ได้รับการยอมรั บจากสั ง คมและมีม าตรฐานระดับสากล
2. สามารถผลิ ต ครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา ที่มี คุณ ภาพตามมาตรฐานวิช าการและมาตรฐาน
วิช าชีพ
3. มีงานวิจั ย ที่ตี พิ มพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ และมีนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์ ในการพั ฒ นา
ผู้ เรี ย นสั ง คมท้อ งถิ่น ภู มิภ าคและนานาชาติ ได้ อย่า งยั่ง ยืน
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4. เป็ น คลั งปั ญ ญาและแหล่ งการเรียนรู้ ข องสั ง คม ในการพัฒ นาชุ มชน ให้ ส ามารถพึ่ งตนเองได้
อย่ า งยั่ งยื น ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง
5. เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ทั้ง ในระดับ ท้ องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่ อ การเรีย นรู้ ตลอดชีวิต สื บสาน
อนุ รั กษ์ พัฒ นาศิล ปะและวั ฒ นธรรม ตลอดจนสิ่ งแวดล้ อม
6. ให้ มหาวิทยาลั ย เป็ น แบบอย่ า งที่ดีข องการจัดการสภาพภูมิ ทัศน์ อนุรัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม
7. ได้รั บ การยอมรั บ ในระดั บ มาตรฐานสากลและพร้ อมที่จะเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ย น
8. มีก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลตามหลั กธรรมาภิบาล

1.14 ประเด็นยุทธศาสตร์
1.14.1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 เป้า ประสงค์ ที่ 1 ให้ โ อกาสทางการศึก ษาและจัด กระบวนการเรี ยนรู้ที่ห ลากหลายในการผลิ ต
บั ณฑิ ตของมหาวิ ทยาลั ย ให้ มีคุ ณลั ก ษณะบั ณฑิตที่ พึ งประสงค์ ได้รับ การยอมรับจากสั ง คมและมีม าตรฐาน
ระดับ สากล
 กลยุ ทธ์
1. สร้ างมาตรฐานคุ ณภาพบัณฑิ ตของมหาวิ ทยาลั ย
2. พัฒ นาระบบสนั บ สนุ นการจัดการศึ ก ษา
3. พัฒ นาหลั กสู ต รให้ ทันสมัย ทันต่อ การเปลี่ ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี
4. บริ ห ารงานวิช าการในเชิงรุก อย่า งมีคุณภาพ และประสิ ทธิภ าพ
5. ส่ งเสริ ม และขยายโอกาสทางการศึก ษาให้ แ ก่ผู้ พิก าร ผู้ มีความสามารถพิ เศษ บุ คลากร
ประจาการและประชาชนทั่ ว ไป
6. ส่ งเสริ ม การพัฒ นาทั กษะทางด้ านกี ฬาและนันทนาการ
 เป้า ประสงค์ ที่ 2 ได้ครู และบุคลากรทางการศึก ษาที่มี คุ ณภาพตามมาตรฐานวิช าการและ
มาตรฐานวิช าชีพ
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 กลยุ ทธ์
ส่ งเสริ ม การผลิ ต ครู และบุค ลากรทางการศึก ษาให้ ได้ม าตรฐานวิช าชีพ

1.14.2 วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน ท้ องถิ่น และ
เสริมสร้ างความเข้มแข็ งทางวิชาการ
 เป้า ประสงค์ที่ 1 มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒ นาผู้ เรีย น สั งคม
ท้อ งถิ่น และภูมิภ าคได้อย่างยั่ งยื น
 กลยุทธ์
1. พัฒ นาระบบบริ ห ารการวิจัยของมหาวิทยาลั ย ให้ มี คุณภาพและมาตรฐาน
2. ผลิ ตงานวิจั ย ที่ส ร้ า งองค์ความรู้ เพื่ อ พัฒ นาความเข้ มแข็งทางวิช าการ และสนองตอบ
ต่อ การแก้ ไขปั ญหาของชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น
 เป้า ประสงค์ที่ 2 มีงานวิจัยตีพิ มพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเ พิ่ มขึ้น
 กลยุทธ์
สร้ างมาตรการจู ง ใจเพื่ อตี พิ มพ์ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ

1.14.3

บริการวิ ชาการ เพื่อ เสริ มสร้างความแข็ง แกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบน
ฐานความรู้

 เป้า ประสงค์ เป็น คลั งปั ญ ญาและแหล่ งเรียนรู้ข องสั ง คม ในการพั ฒ นาชุมชนให้ ส ามารถ
พึ่งตนเองได้ อย่ า งยั่ งยื น ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
 กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ ม การดาเนิ นโครงการอันเนื่ อ งมาจากพระราชดาริ
2. ปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกสนับสนุน การให้ บริ การทางวิช าการ
3. ส่ งเสริ ม ทัก ษะวิช าชีพ เพื่ อยกระดับสั ง คมและชุ มชนให้ ส ามารถพึ่ งพาตนเองได้
โดยใช้ความรู้ เป็ น ฐาน
4. ส่ งเสริ ม และบู ร ณาการการบริ การวิช าการ เพื่ อ พั ฒ นาการเรียนการสอนและการวิจัย

1.14.4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
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 เป้า ประสงค์ที่ 1 เป็ น แหล่ งเรียนรู้ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สื บสาน อนุรั กษ์ พัฒ นาศิล ปะ
และวัฒ นธรรม ตลอดจนสิ่ ง แวดล้ อ ม
 กลยุทธ์
1. ปรั บ ปรุ งระบบและกลไกสนับสนุน การอนุรั ก ษ์ ทานุบารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม ตลอดจน
สิ่ งแวดล้ อม
2. ส่ งเสริ ม การจั ดการศึ ก ษาและวิจั ย เพื่อ การอนุรั กษ์ พัฒ นาและเสริมสร้ างศิล ปะ
และวัฒ นธรรม ตลอดจนสิ่ ง แวดล้ อ ม
3. เป็ น ศู น ย์ ข้ อมูล และแหล่ งเรียนรู้เ พื่ อ การเรีย นรู้ท างศิล ปะและวัฒ นธรรม ตลอดจน
สิ่ งแวดล้ อม
 เป้า ประสงค์ที่ 2 ให้ มหาวิทยาลั ยเป็ นแบบอย่ างที่ดีข องการจั ดการสภาพภูมิทั ศ น์ อนุรั กษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อ ม
 กลยุทธ์
1. พัฒ นาระบบการจั ด การสภาพภูมิ ทัศน์ และสิ่ งแวดล้ อม
2. ส่ งเสริ ม และสนับ สนุน การเข้ าสู่ การจัด อันดับ มหาวิ ทยาลั ยสี เ ขียว (UI Green Metric
World University Ranking)

1.14.5 พัฒนามหาวิท ยาลัยสู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์ ที่ 1 ได้รับ การยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
 กลยุ ทธ์
1. พัฒ นามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อเตรียมเข้าสู่ ประชาคมอาเซีย น
2. สร้ างและพัฒ นาเครื อ ข่ายความร่ว มมื อทุ กระดั บกั บองค์ กรในท้ องถิ่น ภาครัฐ
ภาคเอกชน ในกลุ่ มประเทศอาเซีย นและสากล
3. ส่ งเสริ ม และสนับ สนุน การเข้ าสู่ การจัดลาดั บของมหาวิทยาลั ย
 เป้า ประสงค์ ที่ 2 มีห ลั กสู ต รนานาชาติสาหรับนั กศึ ก ษาในประเทศกลุ่ มประชาคมอาเซียน
 กลยุ ทธ์
พัฒ นาหลั กสู ตรและการจั ด การเรี ยนการสอนเป็นหลั ก สู ตรนานาชาติ

1.14.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
 เป้า ประสงค์ มีก ารบริ ห ารจั ดการที่มี ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลตามหลั กธรรมาภิบาล
 กลยุ ทธ์
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1. พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล
2. ส่ งเสริ ม และพัฒ นาบุ คลากรให้มี ความก้าวหน้ าในอาชีพและมีความรู้เ พื่ อนาไปสู่ องค์กร
แห่ งการเรี ย นรู้
3. พัฒ นาและปรั บ ปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริห ารจั ดการ
4. จั ดตั้งหน่ ว ยงานใหม่ ยุ บรวม ยกเลิ กหน่ว ยงานตามความเหมาะสม ภายใต้ส ภาวการณ์
ที่เปลี่ ย นแปลง
5. แสวงหาแหล่ งทุน และบริห ารจัด การทรัพ ยากรเพื่อ สนับสนุนการจัดหารายได้
6. ส่ งเสริ ม และสนับ สนุน การสร้างภาพลั กษณ์ โดยมีค วามรับผิ ดชอบต่ อสั งคม (University
Social Responsibility : USR)
7. พัฒ นาสิ่ งสนั บ สนุ นการบริห ารจัด การมหาวิ ทยาลั ย ด้ว ยระบบ ICT (e-University)
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ส่วนที่ 2
บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 16 แห่ งพระราชบั ญญัติ ม หาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ ม หาวิ ท ยาลัยแต่ ล ะแห่ ง
มีสภามหาวิ ทยาลัย ประกอบด้ ว ย
(1) นายกสภามหาวิทยาลั ย ซึ่งจะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยโดยตาแหน่ง ได้ แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และประธานกรรมการส่ งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย
(3) กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจานวนสี่ คน ซึ่ง เลื อ กจากผู้ ดารงตาแหน่ง รองอธิ ก ารบดี คณบดี
ผู้ อานวยการสถาบั น ผู้ อานวยการสานั ก ผู้ อานวยการศู นย์ หั ว หน้าส่ ว นราชการหรื อหั ว หน้าหน่ว ยงาน
เรี ย กชื่ อ
อย่ า งอื่ น มีฐ านะเทีย บเท่า คณะ
(4) กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจานวนสี่ คน ซึ่ง เลื อ กคณาจารย์ประจาของมหาวิ ทยาลั ย มิใช่ผู้ ดารง
ตาแหน่ งตาม (3)
(5) กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จานวนสิ บเอ็ ดคน ซึ่งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
แต่ งตั้ งจากบุ คคลภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยคาแนะนาของนายกสภามหาวิ ทยาลั ยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย ตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ดังกล่ าว ต้ องมาจากผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ยวชาญด้ าน
การศึก ษา มนุ ษ ยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน
การบริ ห ารงานบุ คคล การปกครองส่ ว นท้ องถิ่น การศาสนา ศิล ปะและวัฒ นธรรม และด้ านอื่นๆ ตามที่ส ภา
มหาวิทยาลั ย เห็ น สมควร ในจานวนนี้ ให้ แต่ ง ตั้งจากบุ ค คลในเขตพื้น ที่บริ การการศึ กษาของมหาวิท ยาลั ย แต่
ละแห่ งไม่น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ ง
ให้ ส ภามหาวิทยาลั ย แต่ งตั้ง รองอธิก ารบดี คนหนึ่ ง ซึ่ ง มิ ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลั ยตาม (3)
เป็ น เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย โดยคาแนะนาของอธิ การบดี
ให้ ส ภามหาวิทยาลั ย เลื อ กกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็น อุปนายกสภา
มหาวิทยาลั ย ท าหน้ า ที่แ ทนนายกสภามหาวิ ทยาลั ย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลั ยไม่อ าจปฏิบั ติห น้าที่ ได้ หรือ
เมื่ อไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย
คุณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการได้ม าซึ่งนายกสภามหาวิทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ตาม (3) (4) และ (5) ให้ เป็ น ไปตามข้ อบัง คับ ของมหาวิทยาลั ย
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2.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(10 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
โดยตาแหน่ง
(3 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้แทนผู้บริหาร
(4 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
(4 ท่าน)

เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัย
(รองอธิก ารบดีที่ได้รับ
มอบหมาย)

ผู้ปฏิบัติ หน้า ที่
ในการประชุ ม

ผู้ปฏิบัติ หน้า ที่
ในการประชุ ม

ผู้ปฏิบัติ หน้า ที่
ในการประชุ ม

ผู้ปฏิบัติ หน้า ที่
ในการประชุ ม
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หมายเหตุ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคามชุ ดปัจจุบัน ดารงตาแหน่ งระหว่าง พ.ศ. 2554
– 2557 มี คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย จานวน 23 ท่าน และเลขานุก ารสภามหาวิทยาลั ย จานวน 1
ท่าน โดยมีที่ มาของการแต่ งตั้ ง ดั งนี้
1. ตาแหน่ง ของนายกสภามหาวิ ทยาลัย ได้รั บพระราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ตามประกาศ
สานั กนายกรั ฐ มนตรี เรื่อ ง แต่งตั้ งนายกสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 15
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2554
2. ตาแหน่ งของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผู้ทรงคุ ณ วุฒิ ได้รับ พระราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ตามประกาศสานั กนายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ งตั้ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ข องมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ มหาสารคาม ประกาศ ณ วัน ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554
3. ตาแหน่ งของอธิ การบดี ได้รับ พระราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ตามประกาศสานั ก
นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่งตั้ ง อธิ การบดีมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 26 กุ มภาพันธ์
พ.ศ. 2556
4. ตาแหน่ งของคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม
ได้ อ อกประกาศสภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ฉบับที่ 2/2556 เรื่อง รายชื่ อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย ประกาศ ณ วัน ที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 (ชุดเดิม ) และประกาศสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบั บ ที่ 1/2557 เรื่ อง รายชื่อ คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ประกาศ ณ วันที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (ชุดปั จ จุ บั น )
5. ตาแหน่งของเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคามได้ อ อก
คาสั่ งสภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ที่ 003/2556 เรื่อ ง แต่ งตั้ งเลขานุก ารสภามหาวิท ยาลั ย สั่ ง ณ
วัน ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

2.3 อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 18 แห่ งพระราชบั ญญัติ ม หาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิ ท ยาลั ยมี อานาจ
และหน้า ที่ค วบคุ มดู แ ลกิจ การทั่ วไปของมหาวิท ยาลั ย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้า ที่ ดั งนี้
(1) กาหนดนโยบายและอนุ มัติแผนพัฒ นาของมหาวิท ยาลั ยเกี่ ยวกับ การศึ กษา การวิจัย การ
ให้ บ ริ การทางวิช าการแก่สั ง คม การผลิ ต และการส่ งเสริ มวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม
การอนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้ อมและทรั พ ยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฎ ระเบี ย บ ประกาศและข้ อบั งคับ ของมหาวิ ทยาลั ย และอาจมอบให้ ส่ ว นราชการใด
ในมหาวิทยาลั ย เป็ น ผู้ อ อกกฎ ระเบี ย บ ประกาศและข้ อบัง คับสาหรั บส่ ว นราชการหรือหน่ว ยงานนั้น เป็น
เรื่ องๆ ก็ ได้
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(3) กากับ มาตรฐานการศึ ก ษา การประกันคุ ณภาพการศึก ษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลั ย
และติ ดตามประเมิน ผลการดาเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ย
(4) อนุ มัติ ให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสู ง ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต อนุป ริญญา
และประกาศนี ย บั ตร
(5) พิจ ารณาการจั ดตั้ ง การรวม และการยุบเลิ กสานั ก งานวิทยาเขต บั ณฑิตวิ ทยาลั ย คณะ
วิทยาลั ย สถาบั น สานั ก ศู น ย์ ส่ ว นราชการหรื อหน่ว ยงานที่ เรียกชื่ อ อย่า งอื่ นที่มีฐ านะเทียบเท่า คณะ รวมทั้ ง
การแบ่ งส่ ว นราชการ หรือ หน่ ว ยงานของส่ ว นราชการดังกล่ าว
(6) อนุ มัติ การรั บ สถาบัน การศึ กษาชั้นสู งหรื อสถาบัน อื่นเข้าสมทบในมหาวิ ทยาลั ย หรือยกเลิ กการ
สมทบ
(7) พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบหลั กสู ตรการศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บมาตรฐานที่ค ณะกรรมการการ
อุด มศึ กษากาหนด
(8) พิจ ารณาเสนอเรื่ องเพื่ อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ แต่ง ตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ อธิก ารบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พิเ ศษ
(9) แต่ง ตั้ง และถอดถอนรองอธิก ารบดี คณบดี ผู้ อานวยการสถาบัน ผู้ อานวยการสานัก และ
ผู้ อานวยการศูน ย์ หั ว หน้ าส่ ว นราชการหรื อหั ว หน้ าหน่ว ยงานที่เรีย กชื่อ อย่ างอื่นที่ มี ฐ านะเทียบเท่า คณะ
ศาสตราจารย์ เ กีย รติคุ ณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พิเ ศษ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ และ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ พิเ ศษ
(10) แต่งตั้ งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่ งเสริ มกิจ การมหาวิ ทยาลั ย
(11) อนุ มัติงบประมาณรายจ่ ายจากเงิ นรายได้ ของมหาวิทยาลั ย
(12) ออกระเบี ย บข้ อบั งคั บ ต่างๆ เกี่ ยวกับ การบริห ารการเงิน การจัดหารายได้ แ ละผลประโยชน์
จากทรั พย์สิ น ของมหาวิ ทยาลั ย ทั้งนี้ โดยไม่ขั ดหรื อแย้ งกับ กฎหมายหรื อมติค ณะรั ฐ มนตรีที่ เกี่ ยวข้ อง
(13) พิจ ารณาดาเนิ น การเกี่ย วกั บการบริห ารงานบุ ค คลของมหาวิทยาลั ยตามกฎหมาย ว่าด้ว ย
ระเบี ย บข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา และตามที่ คณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุด มศึ กษามอบหมาย
(14) แต่งตั้ งคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรื อบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดเพื่ อพิจ ารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ องใด หรื อ มอบหมายให้ ปฏิบัติ การอย่า งหนึ่ง อย่ างใด อั นอยู่ในอานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลั ย
(15) พิจ ารณาและให้ ความเห็ นชอบในเรื่ องที่ เกี่ยวกั บกิจ การของมหาวิทยาลั ยตามที่ อธิ การบดี
หรื อสภาวิช าการเสนอ และอาจมอบหมายให้ อธิ การบดี ห รือสภาวิช าการปฏิบั ติก ารอย่า งหนึ่ง อย่า งใด
อัน อยู่ ในอานาจและหน้ าที่ ของสภามหาวิทยาลั ยได้
(16) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และแสวงหาวิธีการเพื่อ พัฒ นาความก้าวหน้ าของมหาวิ ทยาลั ย ตลอดจน
การปฏิบั ติภ ารกิจ ร่ ว มกัน กั บ สถาบั น อื่น
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(17) ปฏิบั ติ ห น้ าที่อื่น เกี่ย วกับ กิจการของมหาวิ ทยาลั ย ที่มิ ได้ร ะบุ ให้ เป็นหน้าที่ ข องผู้ ใดโดยเฉพาะ

2.4 นโยบายสภามหาวิ ทยาลั ย
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น สื บ สานและพั ฒ นาวัฒ นธรรมองค์กรในการอยู่ร่ว มกัน แบบกั ล ยาณมิตร
ของบุ คลากรในมหาวิท ยาลั ย
2. สนั บ สนุ น และกากั บ การบริห ารจัด การกิจ การทั่ว ไปของมหาวิทยาลั ยในอานาจและหน้าที่
ตามมาตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญญัติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547
3. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การเป็ น มหาวิ ทยาลั ยชั้นนาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลั กธรรมาภิ บาล
ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง การสร้ า งสรรค์ การมีส่ ว นร่ ว มของผู้ เ กี่ยวข้ อ งและการสร้างเครือ ข่ายความ
ร่ ว มมื อ
กับ มหาวิ ทยาลั ย ในประเทศและนานาชาติ
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ดทาแผน และการดาเนินกิ จการของมหาวิทยาลั ยตามพันธกิ จทุ กด้าน
เพื่ อให้ บ รรลุ ผ ล ให้ เ กิด ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
5. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เป็ น มหาวิท ยาลั ยสี เ ขียว
6. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในการพัฒ นาองค์ ความรู้ เพื่ อเสริ มสร้างความเข้ มแข็งทางวิช าการ
และพัฒ นาท้ องถิ่น
7. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การผลิ ตบัณ ฑิต และพัฒ นาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึ ก ษาให้ มีคุ ณภาพ
มาตรฐานทั้ง ในด้ านวิช าการและวิช าชี พ
8. ส่ งเสริ ม การพัฒ นาคณาจารย์และบุ คลากร รวมทั้งระบบการบริห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิ
บาล
9. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ดตั้ งหน่ว ยงานใหม่ร ะดั บคณะวิช าที่มีส ภาวิช าชี พรับรอง หากมีความ
พร้ อมและความจาเป็ น จะจั ดตั้ง คณะวิช าอื่นให้ รวมเป็ นคณะที่มีลั กษณะของศาสตร์เดียวกัน
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2.5 รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญ ญา จินดาประเสริฐ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุ ขศรีงาม

ประเสริฐ

นายลลิต ถนอมสิงห์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ ไพศาล

นายสมหมาย ลักขณานุ รักษ์

นายสุทธินันท์ บุญมี

ดร.สุภัทร จาปาทอง

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

นายรังสรรค์ เพีย รอดวงษ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิ รุต ถึงนาค
ประธานสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (ชุดเดิม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์
ไพรวรรณ
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่ง คณบดี

อาจารย์สมาน ศรีส ะอาด
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่ง รองอธิ การบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่า ที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จัน
ทชุม
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการสานัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่ง คณบดี
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (ชุด
ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีสะอาด
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการสานัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญ ศิริ
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่ง คณบดี

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรั สกูล
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่ง คณบดี
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา
(ชุดเดิม)

รองศาสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม
ผู้แทนคณาจารย์ป ระจา
จากคณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
ผู้แทนคณาจารย์ป ระจา
จากคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งศักดิ์ วิล ามาศ
ผู้แทนคณาจารย์ป ระจา
จากคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
ผู้แทนคณาจารย์ป ระจา
จากคณะครุศาสตร์

27

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา
(ชุดปัจจุบัน)

อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
ผู้แทนคณาจารย์ป ระจา
จากคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
ผู้แทนคณาจารย์ป ระจา
จากคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.กมล พลคา
ผู้แทนคณาจารย์ป ระจา
จากคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญ ญา
คา
ผู้แทนคณาจารย์ป ระจา
จากคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

28

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิ จัย วางแผนและ
พัฒนา
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2.6 โครงสร้างสานักงานสภามหาวิทยาลั ย
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
รองอธิ การบดีฝ่า ยวิจัย วางแผนและพัฒนา

กลุ่ม งานเลขานุการ

นางสาวขวั ญ ชนก อารี เ อื้ อ
ขวา
นั ก วิ ช าการศึก ษา
- งานเลขานุ ก ารสภามหาวิ
ทั่ วไปทยาลั ย
- งานเตรี ย มเอกสาร สิ่ ง อานวยความ
สะดวก
ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
- งานติ ด ตามผลการดาเนิ น งานตามมติ
สภาฯ
- งานรายงานการประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย
- งานประสานคณะกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย
- งานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสภา
มหาวิ ท ยาลั ย
กั บ องค์ ก รอื่ น
- งานศึ ก ษาดู ง าน อบรม กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย
- งานธุ ร การ/สารบรรณของสภา

กลุ่ ม งานนโยบายและ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ส ภา
มหาวิท ยาลั ย

กลุ่ มงานติ ด ตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล

นางวั ช พร จาปาศรี
เจ้ า หน้า ที่ บ ริห ารงานทั่ วไป
- งานนโยบายและแผนของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย
- งานประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรอง
ข้ อ บั ง คั บ ฯ
- งานประชุ ม กรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร
- งานสรรหาคณะกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย
และผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
- งานเตรี ย มเอกสาร สิ่ ง อานวยความ
สะดวก
ในการประชุ ม
- งานการประชุ ม คณะกรรมการ/
อนุ ก รรมการ
ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
- งานประสานงานคณะกรรมการ/
อนุ ก รรมการ

กลุ่ มงานสารสนเทศ
และบริ หารทั่ วไป

นางสาวยุ พาภรณ์ สุ ด ชา
เจ้ า หน้า ที่ บ ริห ารงานทั่ วไป
- งานประกั น คุ ณ ภาพ
- งานประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย
- งานติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การดาเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
(อธิ ก ารบดี คณบดี ผอ.สานั ก /ศู น ย์ )
- งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
- งานประสานงานคณะกรรมการ/
อนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ส่วนที่ 3

นางสาวดลนภา ไชยหั น
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงาน

- งานธุ ร การ/สารบรรณของสานั ก งาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย
- งานสารสนเทศและประชาสั ม พั น ธ์
- งานการเงิ น พั ส ดุ และงบประมาณ
- งานพิ ธี ก าร
- งานบริ ห ารทั่ ว ไป
- งานประสานงานระหว่ า งสานั ก งาน
เลขาสภามหาวิ ท ยาลั ย กั บ องค์ ก ร
ภายนอก
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ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปี พ.ศ. 2557
3.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
1. กาหนดนโยบายและอนุมัติแ ผนพั ฒนาของมหาวิ ทยาลัย เกี่ย วกั บการศึก ษา การวิจั ย การ
ให้บริ การทางวิ ชาการแก่สั งคมการผลิต และส่งเสริ ม วิท ยฐานะครู การทะนุบารุ งศิลปะและวั ฒนธรรม
การอนุรั ก ษ์สิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ มีผ ลการดาเนิน การดั งนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
เห็ น ชอบรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยง ประจาปีง บประมาณ ครั้ งที่ 1 31 ม.ค. 2557
พ.ศ. 2556
2
เห็ น ชอบแผนยุ ทธศาสตร์ ม หาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม
ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557
ฉบั บ ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับทบทวนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557)
3
อนุ มั ติ แผนปฏิบั ติ การงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557
งบประมาณ พ.ศ. 2558
4
รั บ ทราบแผนปฏิบั ติร าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 8 26 ก.ย. 2557
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม
5
รั บ ทราบแผนพัฒ นาคุ ณภาพ (Improvement Plan) จาก
ครั้งที่ 10 28 พ.ย.2557
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษา
ภายใน ปี การศึก ษา 2556
6
เห็ น ชอบรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยง ประจาปีง บประมาณ ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557
พ.ศ. 2557

2. ออกกฎ ระเบี ย บ ประกาศและข้ อบังคั บของมหาวิท ยาลั ย และอาจมอบให้ ส่วนราชการใด
ในมหาวิ ทยาลัยเป็น ผู้ ออกกฎระเบี ยบประกาศ และข้ อบั งคับสาหรั บ ส่ วนราชการหรื อ หน่ วยงานนั้น เป็น
เรื่ องๆ ก็ไ ด้
มีผ ลการดาเนิ น การดังนี้
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ลาดั บ

เรื่ องการดาเนิน การ

1

ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย มาตรฐาน
จาแนกตาแหน่ง พนั กงานในสถาบัน อุด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย การกาหนด
ระดับ ตาแหน่งและการแต่ง ตั้งพนัก งานในสถาบัน อุด มศึก ษา ให้
ดารงตาแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย หลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่ อนไขให้ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุด มศึ กษา
และพนั กงานในสถาบั น อุ ด มศึ กษาลาหยุ ด เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้
ทางวิช าการ พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารได้ม าซึ่งนายกสภามหาวิ ทยาลั ย พ.ศ.
2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารได้ม าซึ่ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารได้ม าซึ่ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
จากผู้ ดารงตาแหน่ งผู้ บ ริ ห าร พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารได้ม าซึ่ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
จากคณาจารย์ ป ระจา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง การจั ดตั้ง
คณะรั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์

2

3

4

5

6

7

8

ลาดั บ

เรื่ องการดาเนิน การ

9

ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง เปลี่ ย นชื่อ
“วิทยาลั ย กฎหมายและการปกครอง” เป็น “คณะนิติศ าสตร์ ”
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คณะ
รั ฐ ศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557

10

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557
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11
12

13

14

15

16

17

ลาดั บ
18
19

ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คณะ
นิ ติศาสตร์ พ.ศ. 2557
ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ว่ าด้ว ย การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน พ.ศ.
2557
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง หลั กเกณฑ์
การประเมิน ผลงานและคุณ ลั กษณะของบุ ค คลเพื่อ แต่ง ตั้ง
พนั กงานในสถาบั น อุด มศึ ก ษา ตาแหน่ง ประเภทผู้ บริห าร ให้
ดารงตาแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง หลั กเกณฑ์
การประเมิน ผลงานและคุณ ลั กษณะของบุ ค คลเพื่อ แต่ง ตั้ง
พนั กงานในสถาบั น อุด มศึ ก ษา ตาแหน่ง ประเภททั่ว ไป วิช าชีพ
เฉพาะ หรื อ เชี่ย วชาญเฉพาะ ให้ ดารงตาแหน่ งสู งขึ้น ให้ ดารง
ตาแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ. 2557
รั บ ทราบประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่ อ ง
ผลการเลื อ กกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ ดารงตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห าร
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วัน ที่ 23 มิถุ นายน พ.ศ. 2557
รั บ ทราบประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่ อ ง
ผลการเลื อ กตั้ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์
ประจา
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วัน ที่ 23 มิถุ นายน พ.ศ. 2557
ประกาศสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่ อง รายชื่อ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยได้ประกาศรายชื่ อ
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย และเลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ มหาสารคาม
เรื่ องการดาเนิน การ
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย บั ณ ฑิต
วิทยาลั ย พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง รายชื่ อ
วารสารทางวิช าการเพื่ อการเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ

ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557
ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

33

20

มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม พ.ศ. 2557
เห็ น ชอบในหลั กการข้ อเสนอการปรับ ปรุงข้อ บังคับ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้ว ย
1. ข้ อบั ง คับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย
คุณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการได้ม าซึ่ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจา พ.ศ. 2557
2. ข้ อบั ง คับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย การ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2555
3. ข้ อบั ง คับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย การ
สรรหาคณบดีบัณ ฑิตวิท ยาลั ย พ.ศ. 2555
4. ข้ อบั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย การ
สรรหาผู้ อานวยการ หั ว หน้ าส่ ว นราชการหรื อหั ว หน้าหน่ว ยงาน
ที่เรี ย กชื่อ
อย่ า งอื่ น ที่มีฐ านะเที ย บเท่า คณะ พ.ศ. 2555

ครั้งที่ 11

26 ธ.ค. 2557

3. กากับ มาตรฐานการศึก ษา การประกัน คุณ ภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิ ทยาลัยและ
ติ ด ตามประเมิน ผลการดาเนิน งานของมหาวิ ทยาลัย มีผ ลการดาเนิ นการดังนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
เห็ น ชอบรายงานผลการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557
ของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ปี งบประมาณ 2556
ลาดั บ

เรื่ องการดาเนิ น การ

2

เห็ น ชอบสรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองของสภามหาวิทยาลั ยราช
ภัฏ มหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2556
รั บ ทราบสรุป ประเด็ น การสั มมนาเพื่ อ พิจารณาศึ กษาวิ เ คราะห์
ผล
การประเมิน คุณภาพภายในของสภามหาวิทยาลั ย

3

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557
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4. อนุ มัติ ใ ห้ปริ ญญา ประกาศนีย บัตรบัณ ฑิต ชั้น สู ง ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต อนุปริ ญญา และ
ประกาศนี ยบัต ร มีผ ลการดาเนิ น การดั งนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
อนุ มั ติก ารให้ ป ริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต ผู้ สาเร็จ
ครั้งที่ 4
25 เม.ย.
การศึก ษาประจาปี ก ารศึ ก ษา 2555–2556 รวมทั้งสิ้ น 3,003
2557
ราย
1.
2.1 ระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 2,629 ราย
2.
2.2 ระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษา จานวน 374 ราย
2
อนุ มั ติให้ สมเด็จ พระธีร ญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
เป็ น ผู้ ส มควรได้รั บ ปริ ญญากิตติ มศั กดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2557
ปริ ญญาปรั ช ญาดุษฎีบั ณฑิ ตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าสั ง คมศาสตร์
เพื่ อการพัฒ นา
5. พิจ ารณาจั ด ตั้ ง การรวมและการยุ บเลิ กสานักงานวิท ยาเขต บัณ ฑิต วิท ยาลั ย คณะ วิท ยาลั ย
สถาบัน สานัก ศูน ย์ ส่ วนราชการ หรื อ หน่ วยงานที่เ รี ยกชื่ อ อย่า งมี ฐานะเที ย บเท่ า คณะรวมทั้ งการแบ่ง
ส่วนราชการหรื อ หน่ว ยงานของส่ วนราชการดัง กล่า ว มีผ ลการดาเนิ นการดังนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
รั บ ทราบประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่ อ ง การ
ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557
แบ่ งส่ ว นราชการในสั ง กัดสานั กงานอธิการบดี พ.ศ. 2557
(เพิ่มเติม ) ประกาศ
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ณ วัน ที่ 24 กุ มภาพัน ธ์ พ.ศ. 2557
2
อนุ มั ติ ให้ จั ดตั้ง คณะรั ฐ ศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์
ครั้งที่ 4
25 เม.ย.
2557
3
อนุ มั ติ ให้ เปลี่ ย นแปลงชื่ อจาก “วิทยาลั ย กฎหมายและการ
ครั้งที่ 4
25 เม.ย.
ปกครอง” เป็ น “คณะนิ ติศ าสตร์ ”
2557
4
เห็ น ชอบหลั ก การและเหตุผ ลโครงการจัด การศึก ษานอกสถาน
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557
ที่ตั้ง มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ศูนย์วิท ยาลั ย
เทคโนโลยี อาเซีย น จั งหวัด หนองคาย ปีก ารศึ กษา 2557
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6. อนุมัติ การรั บสถาบัน การศึกษาชั้น สูง หรื อ สถาบัน อื่น เข้า สมทบในมหาวิ ทยาลัย หรื อ ยกเลิก
การสมทบ
ในรอบปี พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลั ย ไม่มี การพิจารณาเรื่อ งอนุมัติการรับสถาบัน การศึก ษา
ชั้น สู งหรื อสถาบั น อื่ น เข้ าสมทบในมหาวิ ทยาลั ยหรื อยกเลิ กการสมทบ
7. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบหลักสูต รการศึก ษาให้ สอดคล้อ งกั บมาตรฐานที่ค ณะกรรมการการ
อุด มศึกษากาหนด มีผ ลการดาเนิ น การดั งนี้
7.1 อนุมัติ หลั กสูต รที่เ ปิด สอนในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 34 หลั กสูตร
โดยมีร ายละเอีย ดดังนี้
7.1.1 หลั กสูต รประกาศนียบัตร จานวน 1 หลั กสูตร
ลาดั บ
1

หลักสูต ร
ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิต

สาขาวิชา
วิช าชีพครู หลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2557

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 4

วัน /เดือน/ปี
25 เม.ย.
2557

7.1.2 หลักสูต รปรั บปรุ ง จานวน 22 หลัก สูต ร
(1) ระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 13 หลั กสู ตร
ลาดั บ
1

หลักสูต ร
ครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต

สาขาวิชา
(1) ภาษาไทย
(2) การศึ กษาปฐมวัย
(3) คณิตศาสตร์
(4) วิทยาศาสตร์
(5) ภาษาอั งกฤษ
(6) สั งคมศึ ก ษา
(7) พลศึก ษาและการจัดการ
กีฬ า
(8) เคมี
(9) ชีว วิทยา

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้ งที่ 5
ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557

วัน /เดือน/ปี
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(10) ฟิสิ กส์
(11) คอมพิว เตอร์ศึ กษา
(12) ดนตรีศึ กษา
(13) บรรณารั กษ์ ศึ กษาและ
ภาษาอัง กฤษ

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557

(2) ระดับ ปริ ญญาโท จานวน 7 หลั กสู ตร
ลาดั บ

หลักสูต ร

1
2

บริ ห ารธุร กิ จ มหาบั ณ ฑิต
ครุ ศ าสตรมหาบั ณฑิ ต

3

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
(1) การบริห ารธุร กิจ
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
(1) หลักสูตรและการเรียนการ ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
สอน
(2) วิจัยและประเมินผล
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
การศึก ษา
(3) บริห ารจั ดการการศึ ก ษา
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
(4) คอมพิว เตอร์ ศึก ษา
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
(5) คณิตศาสตร์ ศึก ษา
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
(1) เทคโนโลยีก ารเกษตร
ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557
สาขาวิชา

(3) ระดับ ปริ ญ ญาเอก จานวน 2 หลั กสู ตร
ลาดั บ
1

หลักสูต ร
ปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิต

สาขาวิชา
(1) ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
ภูมิภ าค
(2) วิจัยและพั ฒ นาหลั กสู ต ร

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
ครั้งที่ 4

25 เม.ย.
2557
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7.1.3 หลักสูต รใหม่ จานวน 11 หลั กสูตร
(1) ระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 6 หลั กสู ตร
ลาดั บ

หลักสูต ร

1

บริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิต

2

ครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต

3

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

สาขาวิชา
(1) การโรงแรมและ
ท่อ งเที่ ยว
(1) การสอนภาษาจี น
(2) การศึ กษาพิ เศษและการ
สอนภาษาไทย
(3) อุตสาหกรรมศิล ป์
(1) วิศวกรรมระบบอาคาร
(2) การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 4

วัน /เดือน/ปี

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5

25 เม.ย.
2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 10

30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
28 พ.ย. 2557

(2) ระดับ ปริ ญ ญาโท จานวน 3 หลั กสู ตร

1

ศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต

(1) ภาษาอั งกฤษศึ กษา

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 4

2

ครุ ศ าสตรมหาบั ณฑิ ต

(2) วิทยาศาสตรศึ กษา

ครั้งที่ 4

3

วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต

(3) การจัดการเทคโนโลยี

ครั้งที่ 5

ลาดั บ

หลักสูต ร

สาขาวิชา

วัน /เดือน/ปี
25 เม.ย.
2557
25 เม.ย.
2557
30 พ.ค. 2557

(3) ระดับ ปริ ญญาเอก จานวน 2 หลั กสู ตร
ลาดั บ
1

หลักสูต ร
ปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิต

สาขาวิชา
(1) การจัดการภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
(2) การจัดการศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒ นาท้ องถิ่น

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
ครั้งที่ 4

25 เม.ย.
2557
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7.2 อนุ มัติ อาจารย์ ประจาหลักสูต ร จานวน 2 หลั กสูตร
ลาดั บ

หลักสูต ร

1

บริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิต

2

บั ญชีบั ณ ฑิต

สาขาวิชา
(1) การจั ดการ
(ศูนย์วิทยาลั ย เทคโนโลยี
อาเซียน)
(1) การบัญชี
(ศูนย์วิทยาลั ย เทคโนโลยี
อาเซียน)

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 6

7.3 อนุ มัติ ใ ห้แ ก้ไ ขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 หลักสู ตร
การประชุ ม
ลาดั บ
หลักสูต ร
สาขาวิชา
ครั้ งที่
1
รั ฐ ประศาสนศาสตรบัณ ฑิต
(1) รัฐ ประศาสนศาสตร์
ครั้งที่ 3
2
ศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต
(1) ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร ครั้งที่ 3
(2) ศิล ปกรรม
ครั้งที่ 8
3
วิทยาศาสตรบั ณฑิต
(1) เทคโนโลยีก ารเพาะเลี้ ย ง
ครั้งที่ 3
สั ตว์น้า
4
บริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิต
(1) คอมพิว เตอร์ธุร กิจ
ครั้งที่ 6
(ศูนย์วิทยาลั ย เทคโนโลยี
อาเซียน)
5
นิ ติศาสตรบั ณฑิต
(1) นิติศ าสตร์
ครั้งที่ 10

25 ก.ค. 2557

วัน /เดือน/ปี
28 มี. ค. 2557
28 มี. ค. 2557
28 พ.ย. 2557
28 มี. ค. 2557
25 ก.ค. 2557

28 พ.ย. 2557

7.4 อนุมัติ ใ ห้ แ ก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงชื่อ หลั กสูตร จานวน 2 หลัก สูตร
การประชุ ม
ลาดั บ
หลักสูต ร
สาขาวิชา
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
ครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต
(1) บรรณารัก ษ์ศึก ษาและ
ครั้งที่ 3 28 มี. ค. 2557
ภาษาอัง กฤษ
2
บริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิต
(1) การบริห ารทรั พยากร
ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557
มนุษย์ หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ.
2557
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8. พิจ ารณาเสนอเรื่ องเพื่อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิ ทยาลัย กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ทรงคุณ วุฒิ อธิ การบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเ ศษ มีผ ลการดาเนิ น การดังนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
แต่งตั้ ง ศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา จิน ดาประเสริฐ เป็น ผู้
ครั้งที่ 11 26 ธ.ค. 2557
สมควรดารงตาแหน่ ง นายกสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม
9. แต่ งตั้ งและถอดถอนรองอธิ การบดี คณบดี ผู้ อานวยการสถาบัน ผู้ อานวยการสานัก และ
ผู้อานวยการศูน ย์หั ว หน้า ส่ วนราชการหรื อหั ว หน้า หน่ วยงานที่เ รี ยกชื่อ อย่า งมี ฐานะเที ยบเท่า
ศาสตราจารย์
เกียรติ คุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเ ศษ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์พิเ ศษ มี
ผลการดาเนิ น การดั งนี้
9.1 การแต่ งตั้ งคณบดี จานวน 1 ราย
ลาดั บ
1

เรื่ องการดาเนิน การ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ยุ ภ าพร ยุภ าศ
เป็ น คณบดี คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรัฐ ประศาสนศาสตร์

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557

9.2 การแต่ งตั้ ง รองศาสตราจารย์ จานวน 5 ราย
ลาดั บ

เรื่ องการดาเนิน การ

1

ผู้ ดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ประกอบด้ว ย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิ ษฐ์ เอกทัศน์
สาขาวิช าการศึก ษา
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริ ถีอ าสนา
สาขาวิช าการบริ ห ารการศึก ษา

ลาดั บ

เรื่ องการดาเนิน การ

2

ผู้ ดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย คือ

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557
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3

(1) รองศาสตราจารย์ โ มฬี ศรีแสนยงค์
สาขาวิช านาฏศิล ป์ แ ละการละคร
ผู้ ดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ประกอบด้ว ย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุ ณทรง
สาขาวิช าการศึ ก ษาปฐมวัย
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภ าพร ยุภ าศ
สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์

ครั้งที่ 10

28 พ.ย. 2557

9.3 การแต่ งตั้ ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 15 ราย
ลาดั บ
1

2

ลาดั บ

เรื่ องการดาเนิน การ
ผู้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
ประกอบด้ว ย
(1) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า ล้ อ มในเมื อง
สาขาวิช าจิ ตวิ ทยาและการแนะแนว
(2) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์ สิ ริปิย ะสิ งห์
สาขาวิช าพัน ธุศ าสตร์
ผู้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย
ประกอบด้ว ย
(1) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ป ระภาพร ศุภ ตรัยวรพงศ์
สาขาวิช าวิจิ ตรศิล ป์
(2) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ อุบลเลิ ศ
สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ กษา
(3) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ว รายุทธ พลาศรี
สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เรื่ องการดาเนิน การ

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 3 28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 7

29 ส.ค. 2557

การประชุ ม
ครั้ งที่

วัน /เดือน/ปี

(4) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์ พลพวก
สาขาวิช าเทคโนโลยี อุต สาหกรรม
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3

4

ผู้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 6 ราย
ประกอบด้ว ย
(1) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
สาขาวิช าการบริ ห ารการศึก ษา
(2) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ เชษฐา จั ก รไชย
สาขาวิช าภาษาไทย
(3) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุ ข ฤทธิเ ดช
สาขาวิช าภาษาไทย
(4) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา พรหมทา
สาขาวิช าการบริ ห ารการศึก ษา
(5) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธินี อัตถากร
สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
(6) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิ งห์
สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
ผู้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย
ประกอบด้ว ย
(1) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ส มาน ศรีส ะอาด
สาขาวิช าเคมี
(2) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศิว ดล กั ญญาคา
สาขาวิช าเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
(3) ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ วุฒิ ชัย พรพัช รพงศ์
สาขาวิช าคอมพิว เตอร์

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

ครั้งที่ 11

26 ธ.ค. 2557

9.4 อนุมัติ ใ ห้ แ ก้ไ ขวัน ที่แ ต่ งตั้งตาแหน่ง ทางวิ ชาการและวัน ที่ผ ลงานตี พิม พ์บ ทความวิจั ย
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
อนุ มั ติ ให้ มีแ ก้ ไขวัน ที่แต่ งตั้ง ตาแหน่ งทางวิช าการและวั นที่
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
ผลงานตี พิม พ์บ ทความวิจั ย ลงในวารสารมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ
มหาสารคามของ
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จั กรกฤษณ์ จัน ทรศิริ
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2

อนุ มั ติ ให้ มีแ ก้ ไขวัน ที่แต่ งตั้ง ตาแหน่ งทางวิช าการของ
รองศาสตราจารย์ ก ฤษฎา ศรี ธ รรมา

ครั้งที่ 8

26 ก.ย. 2557

10. แต่ งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่ งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลัย มีผ ลการ
ดาเนิ น การดั งนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
แต่งตั้ งคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจ การมหาวิ ทยาลั ย จานวน 16
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
ราย
11. อนุ มัติ งบประมาณรายจ่า ยจากเงิน รายได้ของมหาวิ ทยาลัย มีผ ลการดาเนิน การดังนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
รั บ ทราบรายงานเงิน ฝากธนาคารและเงินลงทุน ของ
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
มหาวิทยาลั ย ประจาเดือ นธัน วาคม พ.ศ. 2556 และรายงาน
ผลการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไตรมาสที่ 1
2
รั บ ทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
ครั้งที่ 4 25 เม.ย.
งบประมาณ
2557
พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
– วัน ที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2557)
3
รั บ ทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557
งบประมาณ
พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
–
วัน ที่ 30 มิถุ น ายน พ.ศ. 2557)
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
4
อนุ มั ติ คาขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557
งบประมาณ
พ.ศ. 2558 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม จานวนเงิน
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5

งบประมาณ 549,213,400 บาท
อนุ มั ติ คาขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2558 โรงเรี ย นสาธิต มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม
จานวนเงิน งบประมาณ 15,868,900 บาท

ครั้งที่ 7

29 ส.ค. 2557

12. ออกกฎระเบีย บและข้อบั งคับต่า งๆ เกี่ ยวกับการบริ หารการเงิน การจัดหารายได้แ ละ
ผลประโยชน์จ ากทรั พ ย์สิน ของมหาวิท ยาลั ย ทั้งนี้ โดยไม่ ขัดหรื อแย้งกับกฎหมายหรื อ มติค ณะรั ฐ มนตรี ที่
เกี่ย วข้ อง มีผ ลการดาเนิ น การดังนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง การกาหนด
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
อัตราค่าจ้ างและเงิน ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ของพนักงาน
ในสถาบั น อุดมศึ กษา พ.ศ. 2557
2

3
4

รั บ ทราบรายงานความเคลื่ อนไหวฐานะทางการเงินตามระบบ
บั ญชี
3 มิติ
ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่า ด้ว ย เงิน อุด หนุน
การวิจั ย พ.ศ. 2557
ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ว่ าด้ว ย อัตรา
ค่าธรรมเนี ย มการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

13. พิจ ารณาดาเนิน การเกี่ย วกับ การบริ หารงานบุค คลของมหาวิ ทยาลัยตามกฎหมาย ว่า ด้ วย
ระเบี ยบข้า ราชการพลเรื อ น ในสถาบัน อุด มศึก ษา และตามที่ค ณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อนใน
สถาบัน อุด มศึก ษามอบหมาย มีผ ลการดาเนิน การดั งนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
รั บ ทราบรายงานการดาเนิ น การตรวจสอบกรอบอัตรากาลั ง
ครั้งที่ 4
25 เม.ย.
บุ คลากร มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม
2557
2
อนุ มั ติม าตรฐานกาหนดตาแหน่ งประเภทผู้ บริห าร ประเภท
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557
วิช าการ ประเภททั่ว ไป วิช าชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ
3
รั บ ทราบการดาเนิ น การเกี่ ย วกับการบริห ารงานบุค คลของ
ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557
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4

5

มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม กรณีเกี่ยวกั บการแก้ไ ขปี
พ.ศ. เกิดหลั ง อายุ เ กษีย ณ เพื่ อต่ ออายุราชการของผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ส มสวย ราจวน
โดยที่ป ระชุม ได้ มอบหมายให้ มหาวิท ยาลั ยชี้แจงข้ อเท็ จ จริงต่ อที่
ประชุมสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อทราบในคราวต่อ ไป เพื่ อ
มหาวิทยาลั ย จะได้จั ดทาเป็ น หนังสื อชี้แจงข้ อเท็จ จริงต่ อ
สานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาต่ อ ไป
รั บ ทราบการจ่ ายค่าเสี ย หายและการกลั บเข้ารั บราชการตามคา
พิ พากษาของ ศาลปกครองสู งสุ ดของผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์โ กมณ
หรื อ โกมล แพนพา
เห็ น ควรให้ใช้ห ลั กเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ ก.บ.ม. กาหนดไว้เดิ ม ที่
เกี่ย วกับ คุ ณสมบัติเ ฉพาะสาหรั บตาแหน่ง ระดับ เชี่ยวชาญ ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง ประเภทผู้ บริห าร ประเภทวิช าการ
ประเภททั่ว ไป วิช าชี พเฉพาะหรื อ เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้ ทา
เป็ น ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุค คลมหาวิทยาลั ย

ครั้งที่ 10

28 พ.ย. 2557

ครั้งที่ 10

28 พ.ย. 2557

14. แต่ งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรื อ บุ ค คลใดเพื่อ พิจารณาและเสนอความเห็น ใน
เรื่ องหนึ่งเรื่ องใดหรื อ มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่า งหนึ่งอย่า งใดอยู่ใ นอานาจและหน้า ที่ ข องสภา
มหาวิ ทยาลัย มีผ ลการดาเนิ น การดังนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
คณะกรรมการปรั บ ปรุ งข้ อ บั งคับ ระเบียบ ประกาศของ
ครั้ งที่ 1 31 ม.ค. 2557
มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ มหาสารคาม และพิ จ ารณาศึ กษาวิ เคราะห์ ผ ลการ
ประเมิน คุณภาพภายในของสภามหาวิ ทยาลั ย จานวน 11 ราย
2
กรรมการสภาวิช าการ จากผู้ แทนคณาจารย์ป ระจา แทน
ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557
ตาแหน่ งที่ว่า ง ตามข้ อ 5 (2) แห่ ง ข้ อบัง คับ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้ว ย สภาวิ ช าการ พ.ศ. 2554 จานวน 1 ราย
3
ผู้ ช่ว ยเลขานุ การคณะกรรมการกลั่ นกรองข้ อบั งคับ ระเบียบ
ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557
ประกาศของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 1 ราย
และเห็น ชอบ
มอบอานาจให้อธิ การบดีแต่ งตั้งตาแหน่ งผู้ ช่ว ยเลขานุก าร หรือ
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4

5

6
7

ลาดั บ
8
9
10
11

ตาแหน่ ง
ผู้ ป ฏิบั ติห น้ าที่ในการประชุ ม ในคณะกรรมการที่ส ภา
มหาวิทยาลั ย แต่งตั้ ง ตามระเบี ย บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้ว ย การจ่ ายเบี้ยประชุ มกรรมการและการ
จ่ ายค่า ตอบแทน พ.ศ. 2556
ผู้ ป ฏิบั ติห น้ าที่ในการประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
มหาสารคามจานวน 5 ราย โดยเห็ นชอบมอบอานาจให้
อธิก ารบดีเป็น ผู้ แต่งตั้ ง
ผู้ ป ฏิบั ติห น้ าที่ในการประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจ การ
มหาวิทยาลั ย จานวน 1 ราย โดยเห็ นชอบมอบอานาจให้
อธิก ารบดีเป็น ผู้ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจ ารณาบุ ค คลที่ส มควรได้รับ ปริญญากิ ตติม ศักดิ์
ประจาปี พ.ศ. 2557 จานวน 22 ราย
เห็ น ชอบการแต่ งตั้ง ดร.วรวรรณ อุ บลเลิ ศ พนั กงานใน
สถาบั น อุด มศึ ก ษา ตาแหน่ ง อาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ เป็ น
ผู้ อานวยการโรงเรี ย นสาธิต มหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม
ตามคาสั่ ง มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ที่ 0999/2557
เรื่อง แต่ งตั้งผู้ อานวยการ
เรื่ องการดาเนิน การ
โรงเรี ย นสาธิต มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม
คณะกรรมการกลั่ น กรองข้ อบั ง คับ ระเบี ยบ ประกาศของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 16 ราย
คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ประกาศของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 10 ราย
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ จานวน 6 ราย
กรรมการสภาวิช าการ (เพิ่ มเติ ม ) จานวน 2 ราย ตามความใน
ข้อ
5 (2) แห่ งข้ อบั งคับ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย
สภาวิช าการ พ.ศ. 2554 โดยให้ มีว าระการดารงตาแหน่งเพียง
เท่า กับ วาระที่ เหลื ออยู่ ข องกรรมการสภาวิช าการ ตามคาสั่ ง

ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2557

ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2557

ครั้งที่ 2

28 ก.พ. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

การประชุ ม
ครั้ งที่

วัน /เดือน/ปี

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557
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12

13

14

สภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ที่ 067/2556 เรื่อง
แต่งตั้ งสภาวิช าการ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิท ยาลั ย จานวน 8 ราย
ตามความในข้ อ 6 แห่ งข้ อบังคับ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม
ว่าด้ว ย คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2557
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ท รงคุณวุฒิ
พ.ศ. 2557 จานวน 7 ราย ตามความในข้ อ 6 แห่ งข้ อบังคับ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่ าด้ว ย คุ ณสมบัติห ลั กเกณฑ์
และวิธีก ารได้ม าซึ่ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุฒิ
พ.ศ. 2557
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จัด ท า ร า ย ง า น ก า ร ด า เ นิน ง า น ข อ ง ส ภ า
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม ประจาปี 2557 จานวน 11
ราย

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

ครั้งที่ 10

28 พ.ย. 2557

ครั้งที่ 11

26 ธ.ค. 2557

15. พิจ ารณาและให้ค วามเห็น ชอบในเรื่ อ งที่เ กี่ย วกั บกิจการของมหาวิ ทยาลัย ตามที่ อธิ การบดี
หรื อ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิ การบดี ห รื อสภาวิชาการปฏิบัติ การอย่า งหนึ่ ง อย่า งใด อัน อยู่
ในอานาจและหน้า ที่ ของสภามหาวิท ยาลั ยได้ มีผ ลการดาเนิน การดั งนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) พระราชกฤษฎีกา ว่า ด้ว ย ปริญ ญาในสาขาวิช า
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557
อัก ษรย่ อสาหรั บ สาขาวิช า ครุ ย วิทยฐานะ เข็ มวิทยฐานะ และ
ครุ ย ประจาตาแหน่ งของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
2
เห็ น ชอบวารสารทางวิช าการ วารสารวิทยาศาสตร์และ
ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557
เทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สกลนคร เพื่ อประกอบการ
พิจ ารณาตาแหน่ งทางวิช าการ โดยให้ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม จั ดทาเป็ น ประกาศ
ให้ ทราบเป็ น การทั่ว ไป และแจ้ งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30
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วัน
นั บ แต่วัน ที่อ อกประกาศ ตามความในข้ อ 4 แห่ งประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อง หลั กเกณฑ์ก ารพิจารณาวารสารทางวิช าการ
สาหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ. 2556 และข้ อ 5
แห่ งประกาศมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่ อง รายชื่อ
วารสารทางวิช าการ เพื่ อเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม พ.ศ. 2557
16. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และแสวงหาวิธี การเพื่อ พั ฒนาความก้า วหน้า ของมหาวิ ทยาลัย
ตลอดจนการปฏิบัติ ภ ารกิจ ร่ ว มกัน กั บสถาบัน อื่น มีผ ลการดาเนิน การดั งนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
เห็ น ชอบแนวทางปรั บ ปรุ ง การบริห ารงานสภามหาวิท ยาลั ยราช ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
ภัฏ มหาสารคาม จานวน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ให้ มี การเลื่ อนเวลาการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ย จาก
เดิมเวลา “10.00 น.” เป็ น เวลา “09.30 น.” เพื่อ ให้ มี เวลาใน
การประชุม
เพื่ อหาแนวทางในการชี้นามหาวิทยาลั ยให้ ดาเนิน งานในเชิงรุก
มากขึ้น
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
2. ให้ มี การแต่งตั้ง อนุ ก รรมการกลั่ น กรองและตรวจสอบ
ความ
ถูกต้อ งการดาเนิน งานด้านต่างๆ ก่ อนนาเสนอสภา
มหาวิทยาลั ย พิจ ารณา เช่น ด้านการเงิ น ด้านกฎหมาย ด้าน
บุ คลากร เป็ น ต้น
3. ให้ มี การนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาปรับ ใช้ใน
กระบวนการประชุม โดยจั ดทาระบบการประชุ มอิเล็ ก ทรอนิกส์
(e-Meeting System) ด้ว ยวิธีการจัดส่ งรายละเอียดการ
ประชุมผ่ านเครื อข่า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่งสามารถลดปริมาณ
เอกสารในการประชุม ประหยั ดเวลาและงบประมาณได้
2
รั บ ทราบสรุป บั น ทึก ข้ อตกลงความร่ว มมือ (MOU) ของ
ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557
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3

4

5

6

ลาดั บ

มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคามกับหน่ว ยงานต่างๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
รั บ ทราบข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติมในการสรุป บัน ทึก ข้ อตกลงความ
ร่ ว มมื อ (MOU) ของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคามกับ
หน่ ว ยงานต่ างๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รั บ ทราบประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อง แนวทางความตก
ลงร่ ว มมื อ ทางวิช าการระหว่างสถาบัน อุด มศึ กษาไทยกั บ
สถาบั น อุด มศึ ก ษาต่ างประเทศ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่
23 มี น าคม พ.ศ. 2550
รั บ ทราบข้ อเสนอแนะในการการพัฒ นาระบบการเรีย นการสอน
ผ่ านสื่ อ อิเล็ กทรอนิ กส์ โดยนาระบบ MOOC หรือ Massive
Open Online Course มาใช้
รั บ ทราบข้ อเสนอเชิง นโยบายและแนวทางในการพัฒ นา
มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ มหาสารคาม โดยสรุป เป็นประเด็น ได้ ดั งนี้
1. การนาเสนอข้ อเสนอเชิ ง นโยบายในบางเรื่ อ ง เป็ น ปั ญ หา
จากการดาเนิ น งานของฝ่ ายบริ ห าร ดังนั้น การนาเสนอปัญหา
ดังกล่ าว
ควรผ่ านการพิจ ารณาหรื อรั บ ทราบจากคณะกรรมการบริห าร
เรื่ องการดาเนิน การ

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 8

26 ก.ย. 2557

การประชุ ม
ครั้ งที่

วัน /เดือน/ปี

มหาวิทยาลั ย เพื่ อดาเนิ น การทาความเข้าใจและแก้ ไขปั ญหา
ตามขั้น ตอน
ส่ ว นสภามหาวิท ยาลั ย ควรกากั บติด ตามและให้ ข้อ เสนอแนะ
ตามนโยบายสภามหาวิทยาลั ย และธรรมนูญ แห่ ง มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏ มหาสารคาม พุ ทธศั กราช 2556 รวมทั้งหาแนวทาง
สนั บ สนุ น การดาเนิน งานของฝ่ ายบริห ารให้ บ รรลุ เป้าหมายการ
ดาเนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ย ตามแผนกลยุทธ์ที่ กาหนดไว้ต่ อไป
2. มหาวิท ยาลั ย ต้ องตระหนักในการเตรีย มความพร้ อ มสู่
การเป็น ประชาคมอาเซีย น โดยการสร้ างองค์ความรู้ให้ ทันกั บ
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สถานการณ์ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป และดาเนิน งานในเรื่ องที่เ กี่ยวกั บ
อาเซีย นที่มี อยู่ แล้ ว ให้ เป็ น รู ป ธรรมยิ่ง ขึ้น ดั งนี้
2.1 ควรเชื่ อมความสั ม พันธ์ ห รือสร้า งเครือ ข่ายการมีส่ ว น
ร่ ว มระหว่ างศิ ษย์ เ ก่า ศิ ษย์ ปั จ จุ บัน และมหาวิทยาลั ย เพื่ อเป็น
กลไกประสานความร่ ว มมือ ในการจัดให้มี ก องทุ นมหาวิ ทยาลั ย
การสร้ า งเสริ มกิจ กรรมระหว่างองค์ กรที่ เกี่ยวข้ องให้เป็ น
ประโยชน์ ต่ อสาธารณชน และให้ ได้ มีบ ทบาทในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลั ย ให้ เป็ น ที่รู้ จั ก และยอมรั บของสั งคม
2.2 ควรมีก ารจั ด การเรี ยนและพั ฒ นาหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลั ย ให้ มีคุ ณภาพในระดั บสากล หลั กสู ต รที่เปิ ดสอน
ต้องมีจุ ด เด่น มีเ อกลั กษณ์ข องตนเอง โดยเฉพาะหลั กสู ตรเอกคู่
และหลั กสู ตรบูร ณาการ ตลอดจนควรเป็น หลั กสู ต รสาขาวิช าที่
มหาวิทยาลั ย มี ความถนั ดและถื อเป็นจุดเด่น เพื่ อเป็น ประโยชน์
ในการพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มี คุ ณภาพตอบสนองต่ อความต้องการ
ของผู้ เรี ย นและสั งคมมากที่ สุ ด
2.3 ควรเพิ่ มขีด ความสามารถของบัณ ฑิต และอาจารย์
ให้ มีคุณภาพ สามารถปรั บ ตัว ได้ต ามบทบาทที่ พึ งประสงค์ เพื่ อ
สะท้ อนคุณภาพของการจั ด การศึก ษา

ลาดั บ

7
8

เรื่ องการดาเนิน การ
2.4 ควรพัฒ นาศั กยภาพของมหาวิ ทยาลั ย ให้ มีจุ ดเด่น
มีชื่อเสี ย งหรื อความเชี่ย วชาญเฉพาะ เพื่ อเป็น เอกลั กษณ์ให้
มหาวิทยาลั ย ได้รั บ การยอมรั บ ในระดับ นานาชาติ
2.5 ด้านการวิจั ย ควรเป็ น การวิจัยที่นาผลมาใช้ ได้กับ
การเรี ย นการสอน พั ฒ นาชุ มชน เป็นประโยชน์ กับสั ง คมและ
ประเทศชาติ และควรเป็ น งานวิจัยที่มีก ารทาร่ว มกั นหลายสาขา
หลายคณะ และควรมีก ารวิจั ย ร่ว มกั บกลุ่ มประเทศอาเซียน
อนุ มั ติให้ จั ดตั้ง กองทุน ส่ งเสริ มสุ ขภาพมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม
รั บ ทราบข้ อเสนอแนะเกี่ย วกับ การจ่ายค่าจ้ างของพนัก งานใน

การประชุ ม
ครั้ งที่

วัน /เดื อน/ปี

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557
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9

ลาดั บ

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กรณี การลาศึ กษาต่ อในระดั บปริญ ญาเอก
ของอาจารย์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เพื่ อ ให้ บุคลากร
ในมหาวิทยาลั ย ได้รับ ทราบข้อ เท็จจริ งกรณีดั งกล่ าว
มหาวิทยาลั ย จึ ง ควรดาเนิ น การชี้แจงต่ อบุ คลากรเพื่อ จะได้ทา
ความเข้า ใจร่ ว มกัน
รั บ ทราบข้ อเสนอแนะการพิ จ ารณาทบทวนปรับปรุง ตลอดจน
ให้ มี การปฏิรู ป การบริ ห ารจั ดการการศึ กษา เพื่ อ ให้ ทัน ต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงและก่อ ให้ เ กิด ความก้าวหน้ าของมหาวิ ทยาลั ย
ดังนี้
1. ปรั ช ญาการศึก ษา มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม ที่
อาจต้ อ งมี การปรับ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บสภาวะปัจจุ บัน
2. ความเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารการศึ กษาที่ส่ งผลต่ อการ
พัฒ นาคุณภาพการศึ กษา
3. การมีเสรี ภ าพทางวิช าการของคณาจารย์ที่ มีความ
เหมาะสมและก่ อให้เกิ ดความเจริ ญงอกงามและก้ าวหน้าในทาง
วิช าการ
4. คุณภาพชีวิต ของบุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม
ที่ส่ งผลต่ อการทางานอย่ างมีความสุ ข
เรื่ องการดาเนิน การ

ครั้งที่ 11

26 ธ.ค.2557

การประชุ ม
ครั้ งที่

วัน /เดือน/ปี

5. การบริห ารงานงบประมาณที่ส นองตอบต่ อ พันธกิ จของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม อย่ างมีประสิ ทธิภ าพและเกิด
ประสิ ทธิผ ล
6. การปรับ ปรุ ง ข้ อบั ง คับ ระเบีย บ ประกาศของ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ที่ อยู่ในอานาจหน้ าที่ ของ
มหาวิทยาลั ย ที่ ก่ อให้ เกิด การบริห ารงานที่ มีความคล่ อ งตัว และ
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ผู้ เกี่ย วข้ อ ง
ทุกฝ่ าย
7. การประชาสั ม พัน ธ์ก ารบริห ารงานทั้ง ในส่ ว นของฝ่ า ย
บริ ห ารและของสภามหาวิท ยาลั ยที่ ก่ อให้ เ กิด ความเข้ าใจอันดี
ต่อ กัน ในประชาคมของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม
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8. ควรหาแนวทางในการพั ฒ นาการเรียนการสอน การดูแล
อาจารย์ ที่ป รึก ษา การติ ดตามการเรีย นของนั กศึก ษา ทั้งเรื่ อง
ผลการเรี ย นและอื่น ๆ ตลอดจนผลิ ตหลั กสู ตรให้ ทันสมั ย
17. ปฏิ บัติ หน้า ที่อื่น เกี่ย วกับกิจ การของมหาวิ ท ยาลั ยที่ มิไ ด้ร ะบุใ ห้เ ป็น หน้ า ที่ข องผู้ใ ด
โดยเฉพาะ
มีผ ลการดาเนิ น การ ดังนี้
การประชุ ม
ลาดั บ
เรื่ องการดาเนิน การ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
เห็ น ชอบให้ บุ คคล จานวน 2 ราย เป็ นผู้ เข้ ารับ การคัดเลื อกเป็น ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557
สมาชิกสภาปฏิรู ป แห่ งชาติ ในนามของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม คือ
1. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ รวาท ทองบุ เข้ ารับ การ
คัดเลื อกเป็ น สมาชิกสภาปฏิ รู ป แห่ งชาติ เพื่อ ปฏิบัติห น้ า ที่ใน
การปฎิรู ป ด้านการศึก ษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิ รุต ถึงนาค เข้ารับการคั ดเลื อก
เป็ น สมาชิ กสภาปฏิรู ป แห่ ง ชาติ เพื่ อปฏิบั ติห น้า ที่ในการปฎิรูป
ด้านการศึ ก ษา

3.2 สรุ ปประมวลผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2557
3.2.1 การอนุมัติปริญ ญากิตติมศักดิ์
ลาดั บ

เรื่ องการดาเนิน การ

1

อนุ มั ติ ให้ สมเด็จ พระธีร ญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)
เป็ น ผู้ ส มควรได้รั บ ปริ ญญากิตติ มศั กดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2557
ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุษฎีบั ณฑิ ตกิตติมศักดิ์ สาขาวิช าสั ง คมศาสตร์
เพื่ อการพัฒ นา

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
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3.2.2 การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบั ตรบัณฑิต
ลาดั บ
1

เรื่ องการดาเนิน การ
อนุ มั ติก ารให้ ป ริ ญญา
ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิต ผู้ สาเร็ จ
การศึก ษาประจาปี ก ารศึ ก ษา
2555–2556

ระดับ
รวม
บัณ ฑิ
การประชุ ม
ทั้ง
ต
ครั้ งที่
สิ้น
ศึกษา
2,629 374 3,003 ครั้งที่ 4
ระดับ
ปริ ญ
ญาตรี

วัน /เดือ น/ปี
25 เม.ย.
2557

3.2.3 การพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการ
3.2.3.1 ระดั บรองศาสตราจารย์ จานวน 5 ราย
ลาดั
ตาแหน่ง
ผู้ที่ไ ด้ รั บ การแต่งตั้ ง
สาขาวิชา
บ
ทางวิชาการ
1 รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
การศึก ษา
ดร.ประดิษฐ์ เอกทั ศน์
2 รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
การบริห าร
ดร.ศิริ ถี อาสนา
การศึก ษา
ลาดั
ตาแหน่ง
ผู้ที่ไ ด้ รั บ การแต่งตั้ ง
บ
ทางวิชาการ
3 รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
โมฬี ศรี แสนยงค์
4 รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.ทัศนี ย์ นาคุณ ทรง
5 รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.ยุ ภ าพร ยุภ าศ

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557
ครั้งที่ 7

29 ส.ค. 2557

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
นาฏศิล ป์ และการ ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557
ละคร
การศึก ษาปฐมวัย ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557
สาขาวิชา

รัฐ ประศาสน
ศาสตร์

ครั้งที่ 10

28 พ.ย. 2557
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3.2.3.2 ระดั บ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ จานวน 15 ราย
ลาดั
ตาแหน่ง
ผู้ที่ไ ด้ รั บ การแต่งตั้ ง
สาขาวิชา
บ
ทางวิชาการ
1 ผู้ ช่ว ย
อาจารย์ ดร.รุ่ง ฟ้า
จิตวิทยาและ
ศาสตราจารย์
ล้ อมในเมือ ง
การแนะแนว
2

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

3

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

4

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

5

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

6

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

7

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

8

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

ลาดั
ตาแหน่ง
บ
ทางวิชาการ
9 ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์
10

ผู้ ช่ว ย

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 3

วัน /เดือน/ปี
28 มี. ค. 2557

อาจารย์ ดร.พรณรงค์
สิ ริ ปิ ย ะสิ งห์

พันธุศ าสตร์

อาจารย์ ป ระภาพร
ศุภ ตรั ย วรพงศ์

วิจิตรศิล ป์

ครั้งที่ 7

29 ส.ค. 2557

อาจารย์ ดร.วรวรรณ
อุบ ลเลิ ศ

การบริห าร
การศึก ษา

ครั้งที่ 7

29 ส.ค. 2557

อาจารย์ ว รายุ ทธ พลา
ศรี

เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ

ครั้งที่ 7

29 ส.ค. 2557

อาจารย์ ดร.นนทพงษ์
พลพวก

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ครั้งที่ 7

29 ส.ค. 2557

อาจารย์ ดร.จาเนียร
พลหาญ

การบริห าร
การศึก ษา

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

อาจารย์ เชษฐา จักร
ไชย

ภาษาไทย

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

ผู้ที่ไ ด้ รั บ การแต่งตั้ ง

สาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ประสพสุ ข
ฤทธิเดช

ภาษาไทย

อาจารย์ ดร.อุรสา
พรหมทา

การบริห าร
การศึก ษา

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 9 26 ต.ค. 2557

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557
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ศาสตราจารย์
11

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

12

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

13

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

14

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

15

ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.สุ ธินี
อัต ถากร

รัฐ ประศาสน
ศาสตร์

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

อาจารย์ ดร.ภัก ดี
โพธิ์สิ งห์

รัฐ ประศาสน
ศาสตร์

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

อาจารย์ ส มาน ศรี
สะอาด

เคมี

ครั้งที่ 11

26 ธ.ค. 2557

อาจารย์ ดร.ศิว ดล
กัญญาคา

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ครั้งที่ 11

26 ธ.ค. 2557

อาจารย์ วุฒิ ชัย
พรพัช รพงศ์

คอมพิว เตอร์

ครั้งที่ 11

26 ธ.ค. 2557
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3.2.4 หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
3.2.4.1 หลัก สูต รประกาศนียบัตร จานวน 1 หลัก สู ต ร
ลาดั บ

หลักสูต รที่ ไ ด้รั บการอนุมัติ

1

หลั กสู ตรประกาศนี ย บั ตรบั ณฑิ ต วิช าชีพ ครู หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 4

วัน /เดือน/ปี
25 เม.ย.
2557

3.2.4.2 หลักสู ต รปรั บ ปรุ ง จานวน 22 หลักสูตร
(1) ระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 13 หลั กสู ตร
ลาดั บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หลักสูต รที่ไ ด้ รั บการอนุมัติ
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาภาษาไทย
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าการศึก ษาปฐมวัย
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าสั ง คมศึ กษา
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าพลศึ ก ษาและการจั ดการ
กีฬ า
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าเคมี
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าชีว วิทยา
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าฟิสิ กส์
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ศึก ษา
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าดนตรีศึก ษา
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าบรรณารัก ษ์ศึ ก ษาและ
ภาษาอัง กฤษ

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557

วัน /เดือน/ปี
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(2) ระดับ ปริ ญ ญาโท จานวน 7 หลั กสู ตร
การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ มหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารธุรกิจ
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
2
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าหลักสูตรและการเรียน
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
การสอน
3
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิจัย และประเมินผล
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
การศึก ษา
4
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าบริห ารจัด การ
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
การศึก ษา
5
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ ศึก ษา
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
การประชุ ม
ลาดั บ
หลักสูต รที่ไ ด้รั บการอนุมัติ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
6
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าคณิต ศาสตรศึ กษา
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
7
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ครั้งที่ 7 29 ส.ค. 2557
เทคโนโลยี การเกษตร
ลาดั บ

หลักสูต รที่ไ ด้รั บการอนุมัติ

(3) ระดับ ปริ ญ ญาเอก จานวน 2 หลั กสู ตร
ลาดั บ

หลักสูต รที่ ไ ด้รั บการอนุมัติ

1

หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ายุทธศาสตร์ การพัฒ นา
ภูมิภ าค
หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิจั ยและพั ฒ นาหลั กสู ตร

2

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
ครั้งที่ 4

25 เม.ย.
2557

57

3.2.4.3 หลั กสูต รใหม่ จานวน 11 หลัก สูตร
(1) ระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 6 หลั กสู ตร
ลาดั บ

หลักสูต รที่ไ ด้รั บการอนุมัติ

1

หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการโรงแรมและ
ท่อ งเที่ ย ว
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าการสอนภาษาจีน
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าการศึก ษาพิเ ศษและการ
สอนภาษาไทย
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าอุตสาหกรรมศิล ป์
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรมระบบอาคาร
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2
3
4
5
6

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 4

วัน /เดือน/ปี

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5

25 เม.ย.
2557
30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 10

30 พ.ค. 2557
30 พ.ค. 2557
28 พ.ย. 2557

(2) ระดับ ปริ ญญาโท จานวน 3 หลั กสู ตร
การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 4

ลาดั บ

หลักสูต รที่ไ ด้รั บการอนุมัติ

1

หลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าภาษาอั งกฤษศึ กษา

2

หลั กสู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิท ยาศาสตรศึก ษา

ครั้งที่ 4

3

หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ
เทคโนโลยี

ครั้งที่ 5

วัน /เดือน/ปี
25 เม.ย.
2557
25 เม.ย.
2557
30 พ.ค. 2557

(3) ระดับ ปริ ญญาเอก จานวน 2 หลั กสู ต ร
ลาดั บ

หลักสูต รที่ไ ด้รั บการอนุมัติ

1

หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
หลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการศึ ก ษาเพื่ อ

2

การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
ครั้งที่ 4

25 เม.ย.
58

พัฒ นาท้ องถิ่น
3.2.4.4 อนุ มัติ อาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 2 หลักสู ตร
ลาดั บ
1
2

หลักสูต รที่ไ ด้ รั บการอนุมัติ อาจารย์ ประจาหลั กสูตร
หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการ
(ศูน ย์ วิทยาลั ย เทคโนโลยี อ าเซียน)
หลั กสู ตรบั ญชีบั ณ ฑิต สาขาวิช าการบั ญชี
(ศูน ย์ วิทยาลั ย เทคโนโลยี อ าเซียน)

2557
การประชุ ม
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557
ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

3.2.4.5 อนุมัติ ใ ห้ แ ก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตร จานวน 6 หลั กสูตร
หลักสูต รที่ไ ด้ รั บการอนุมัติ ใ ห้แ ก้ไ ขเปลี่ยนแปลงอาจารย์
การประชุ ม
ลาดั บ
วัน /เดือน/ปี
ประจาหลักสูตร
ครั้ งที่
1
หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช ารัฐ ประศาสน
ครั้งที่ 3 28 มี. ค. 2557
ศาสตร์
2
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าภาษาไทยเพื่ อการ
ครั้งที่ 3 28 มี. ค. 2557
สื่ อสาร
3
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าศิล ปกรรม
ครั้งที่ 8 28 พ.ย. 2557
4
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีการ
ครั้งที่ 3 28 มี. ค. 2557
เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้า
5
หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุร กิจ
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557
6
หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช านิติศาสตร์
ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557
3.2.4.6 อนุ มัติ ใ ห้ แ ก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงชื่ อ หลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร
การประชุ ม
ลาดั บ หลักสูต รที่ไ ด้ รั บการอนุมัติ ใ ห้แ ก้ไ ขเปลี่ยนแปลงชื่ อ หลักสูตร
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าบรรณารัก ษ์ศึ ก ษาและ
ครั้งที่ 3 28 มี. ค. 2557
ภาษาอัง กฤษ
2
หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารทรั พยากร
ครั้งที่ 10 28 พ.ย. 2557
มนุ ษย์ หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554
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3.2.5 ข้อบังคับ ระเบีย บ ประกาศ คาสั่งสภา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ
3.2.5.1 ข้อ บังคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 10 ฉบับ
การประชุ ม
ลาดั บ
ข้อ บังคั บฯ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย มาตรฐาน
ครั้งที่ 1 31 พ.ค. 2557
การจาแนกตาแหน่ ง พนั กงานในสถาบัน อุด มศึ กษา พ.ศ. 2557
2
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย การกาหนด
ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 2557
ระดับ ตาแหน่งและการแต่ง ตั้ง พนัก งานในสถาบัน อุด มศึก ษาให้
ดารงตาแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ. 2557
3

4

5

6

ลาดั บ
8
9

ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารได้ม าซึ่งนายกสภามหาวิ ทยาลั ย พ.ศ.
2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารได้ม าซึ่ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารได้ม าซึ่ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจาก
ผู้ ดารงตาแหน่ งผู้ บ ริ ห าร พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คุณ สมบัติ
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารได้ม าซึ่ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจาก
คณาจารย์ ป ระจา พ.ศ. 2557

ข้อ บังคั บฯ
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คณะ
รั ฐ ศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย คณะ
นิ ติศาสตร์
พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

ครั้งที่ 3

28 มี. ค. 2557

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 4

วัน /เดือน/ปี
25 เม.ย.
2557
25 เม.ย.
2557
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10

ข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ว่าด้ว ย บั ณ ฑิต
วิทยาลั ย
พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

3.2.5.3 ระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 3 ฉบั บ
การประชุ ม
ลาดั บ
ระเบี ยบฯ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ว่ าด้ว ย เงิ น อุดหนุ น
ครั้งที่ 3 28 มี. ค. 2557
การวิจั ย พ.ศ. 2557
2
ระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ว่ าด้ว ย การจ่าย
ครั้งที่ 5 30 พ.ค. 2557
ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน พ.ศ.
2557
3
ระเบี ย บมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ว่ าด้ว ยอัตรา
ครั้งที่ 6 25 ก.ค. 2557
ค่าธรรมเนี ย มการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2557

3.2.5.4 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 8 ฉบั บ
การประชุ ม
ลาดั บ
ประกาศฯ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง การกาหนด
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
อัตราค่าจ้ างและเงิน ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ของพนักงาน
ในสถาบั น อุดมศึ กษา พ.ศ. 2557
ลาดั บ

ประกาศฯ

2

ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง การจั ดตั้ง
คณะรั ฐ ศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง เปลี่ ย นชื่อ
“วิทยาลั ย กฎหมายและการปกครอง” เป็น “คณะนิติศ าสตร์ ”
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง หลั กเกณฑ์
การประเมิน ผลงานและคุณ ลั กษณะของบุ ค คลเพื่อ แต่ง ตั้ง
พนั กงาน

3
4

การประชุ ม
ครั้ งที่
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5

วัน /เดือน/ปี
25 เม.ย.
2557
25 เม.ย.
2557
30 พ.ค. 2557
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5

6
7

8

ในสถาบั น อุดมศึ กษา ตาแหน่ งประเภทผู้ บริห าร ให้ดารง
ตาแหน่ งสู งขึ้ น พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง หลั กเกณฑ์
การประเมิน ผลงานและคุณ ลั กษณะของบุ ค คล เพื่อ แต่ง ตั้ง
พนั กงานในสถาบั น อุด มศึ ก ษา ตาแหน่ง ประเภททั่ว ไป วิช าชีพ
เฉพาะ หรื อ เชี่ย วชาญเฉพาะ ให้ ดารงตาแหน่ งสู งขึ้น พ.ศ.
2557
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง รายชื่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ประกาศสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม เรื่ อง รายชื่อ
วารสาร
ทางวิช าการ เพื่ อเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ มหาสารคาม พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม เรื่ อง รายชื่ อ
วารสาร
ทางวิช าการ เพื่ อเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ มหาสารคาม พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 5

30 พ.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 9

26 ต.ค. 2557

ครั้งที่ 10

28 พ.ย. 2557

3.2.5.5 คาสั่งสภามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 13 ฉบั บ
การประชุ ม
ลาดั บ
คาสั่งสภาฯ
วัน /เดือน/ปี
ครั้ งที่
1
แต่งตั้ งคณะกรรมการปรั บ ปรุ งข้ อบั งคับ ระเบียบ ประกาศของ
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคามและพิ จารณาศึ ก ษาวิเ คราะห์
ผล
การประเมิน คุณภาพภายในของสภามหาวิทยาลั ย
2
แต่งตั้ งคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจ การมหาวิ ทยาลั ย
ครั้งที่ 1 31 ม.ค. 2557
3
แต่งตั้ งกรรมการสภาวิช าการ (แทนตาแหน่ งที่ว่า ง)
ครั้งที่ 2 28 ก.พ.2557
4
แต่งตั้ งผู้ ช่ว ยเลขานุ ก าร คณะกรรมการกลั่ นกรองข้ อ บังคับ
ครั้งที่ 2 28 ก.พ.2557
ระเบี ย บ ประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม
5
แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจ ารณาบุ คคลที่ส มควรได้รับปริ ญญา
ครั้งที่ 2 28 ก.พ.2557
กิตติ มศั กดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2557
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6
7
8
9
10
11
12
13

แต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองข้ อบัง คับ ระเบีย บ ประกาศ
ของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม
แต่งตั้ งคณะกรรมการปรั บ ปรุ งข้ อบั งคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์
แต่งตั้ งคณบดี ค ณะรั ฐ ศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์
แต่งตั้ งกรรมการสภาวิช าการ (เพิ่ม เติม )
แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย
แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557
แต่งตั้ งคณะกรรมการจั ด ทารายงานการดาเนิน งานของสภา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ประจาปี 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 6

25 ก.ค. 2557

ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10

29 ส.ค. 2557
26 ต.ค. 2557
26 ต.ค. 2557
28 พ.ย. 2557

ครั้งที่ 11

26 ธ.ค. 2557

3.3 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2557
การ
ประชุ ม
ครั้ ง ที่

วั น/เดื อน/ปี

1/2557

31 มกราคม 2557

2/2557

3/2557

4/2557

สถานที่

ณ ห้ องประชุมนิส สั ย เวชชาชีว ะ ชั้น 3
อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี
28 กุ มภาพัน ธ์ 2557
ณ ห้ องประชุมนิส สั ย เวชชาชีว ะ ชั้น 3
อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี
28 มี น าคม 2557
ณ ห้ องประชุมนิส สั ย เวชชาชีว ะ ชั้น 3
อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี
25 เมษายน 2557
ณ ห้ องประชุม อูนิ ก อร์โ น
โรงแรมบาลิ ออส รีส อร์ ท เขาใหญ่
ตาบลหมูสี อาเภอปากช่ อง จังหวัดนครราชสี ม า

เวลาเริ่ ม

เวลาเลิ ก

10.00 น. 12.30 น.

10.00 น. 13.00 น.

09.30 น. 12.00 น.

09.30 น. 12.00 น.
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5/2557

30 พฤษภาคม 2557

6/2557

25 กรกฎาคม 2557

7/2557

29 สิ งหาคม 2557

8/2557

26 กั น ยายน 2557

9/2557

26 ตุล าคม 2557

10/2557

28 พฤศจิ ก ายน
2557

11/2557

26 ธัน วาคม 2557

ณ ห้ องประชุมนิส สั ย เวชชาชีว ะ
อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี
ณ ห้ องประชุ มนิส สั ย เวชชาชีว ะ
อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี
ณ ห้ องประชุมนิส สั ย เวชชาชีว ะ
อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี
ณ ห้ องประชุมนิส สั ย เวชชาชีว ะ
อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี
ณ ห้ อ งประชุมสุ ขเกษม ชั้น 2
โรงแรมเอ็ มเจเดอะมาเสจติ ค จังหวัดสกลนคร
ณ ห้ องประชุมนิส สั ย เวชชาชีว ะ
อาคารเฉลิ ม พระเกีย รติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี
ณ ห้ องประชุมนิส สั ย เวชชาชีว ะ
อาคารเฉลิ ม พระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ
60 ปี

09.30 น. 12.00 น.

09.30 น. 12.00 น.

09.30 น. 12.30 น.

09.30 น. 11.30 น.

15.00 น. 17.00 น.
09.30 น. 11.30 น.

09.30 น. 11.30 น.

3.4 ร้อยละของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้มาประชุม ประจาปี พ.ศ. 2557
การประชุ ม
ครั้ ง ที่
วั น /เดื อน/ปี
1/2557
31 ม.ค. 2557
2/2557
28 ก.พ. 2557
3/2557
28 มี .ค. 2557
4/2557
25 เม.ย. 2557

บุ คคลภายนอก
(รวม 13 คน)
จานวน ร้อยละ
11
84.62

บุ คคลภายใน
(รวม 10 คน )
จานวน ร้อยละ
10
100.00

รวมทั้ ง สิ้ น
(รวม 23 คน)
จานวน ร้อยละ
21
91.31

หมายเหตุ
ลาการประชุ ม
1

13

100.00

10

100.00

23

100.00

0

10

76.93

9

90.00

19

82.61

4

10

76.93

9

90.00

19

82.61

4
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5/2557
30 พ.ค. 2557
6/2557
25 ก.ค. 2557
7/2557
29 ส.ค. 2557
8/2557
26 ก.ย. 2557
9/2557
26 ต.ค. 2557
10/2557
28 พ.ย. 2557
11/2557
26 ธ.ค. 2557
โดยรวม

11

84.62

9

90.00

20

86.96

3

12

92.31

9

90.00

21

91.31

2

11

84.62

10

100.00

21

91.31

3

9

69.23

10

100.00

19

82.61

4

8

61.54

9

90.00

17

73.92

6

9

69.23

10

100.00

19

82.61

4

12

92.31

10

100.00

22

95.66

1

-

81.13

-

95.46

-

87.36

-

3.5 งบประมาณในการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2557
ค่ า เบี้ ย ประชุ ม

ค่ า เบี้ ย ประชุ ม
(เลขานุ ก าร/
ค่ า อาหารว่ า ง
ผู้ ช่ วยเลขานุ ก าร
และเครื่ อ งดื่ ม
ผู้ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่
ประชุ ม

การประชุ ม
ครั้ ง ที่
วัน /เดื อ น/ปี

บุ ค คลภายนอก

บุ ค คลภายใน

ครั้ งที่ 1

36,000

25,000

29,565

650

4,500

95,715

ครั้ งที่ 2

42,000

25,000

38,945

725

5,000

111,670

ครั้ งที่ 3

30,000

25,000

30,540

625

5,000

91,165

ครั้ งที่ 4

58,000

50,000

133,290

1,175

9,000

251,465

ครั้ งที่ 5

36,500

25,000

30,570

675

5,000

97,745

ครั้ งที่ 6

36,500

25,000

33,055

700

5,000

100,255

(นครราชสี มา)

ค่ า พาหนะ

รวมทั้ ง สิ้ น
เป็ น เงิ น
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ครั้ งที่ 7

36,000

25,000

14,111

650

4,500

80,261

ครั้ งที่ 8

30,000

25,000

8,620

625

5,000

69,245

ครั้ งที่ 9

24,500

25,000

74,914

550

4,500

129,464

ครั้ งที่ 10

30,000

25,000

15,400

625

5,000

76,025

ครั้ งที่ 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

(สกลนคร)

3.6 สรุปประเด็นการสัมมนาเพื่อพิจารณาศึกษาวิเ คราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิท ยาลั ย ได้มี การสั มมนาเพื่ อ พิจารณาศึ กษาวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน คุ ณภาพภายในของ
สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้ องประชุ มอูนิก อร์โ น
โรงแรมบาลิ ออส รี ส อร์ ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อ ง จัง หวัดนครราชสี มา โดยได้ร่ว มกัน อภิปรายในประเด็นที่
2
จากแหล่ งข้อ มู ล จากผลการประเมิน คณะกรรมการติด ตามที่ส ภามหาวิ ทยาลั ย แต่ง ตั้งผลการ
ประเมิน สมศ.
รอบสาม ผลการประเมินคุ ณภาพภายใน และผลการดาเนิน การยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั ย จากการอภิป รายของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ในประเด็น ที่ 2 สรุปได้ดังนี้
1. ด้ า นคุณ ภาพบัณ ฑิ ต
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ได้ร่ว มอภิปรายซั กถามจุ ดเด่นของมหาวิท ยาลั ย และมี ข้อสั งเกต
เรื่ อง การดาเนิ น การพัฒ นาคุณภาพบั ณฑิต ดังนี้
1.1 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม จะสร้า งบั ณฑิต ให้ มีคุณลั กษณะอย่างไร ซึ่ ง
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย เสนอให้ มี การทบทวนอั ตลั กษณ์และเอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิทยาลั ย ให้ ชัดเจน
เพื่ อให้ ผู้ เกี่ย วข้อ งได้ม องเห็ น ภาพที่จ ะเกิ ดขึ้น ในอนาคต จนถึง ระดับสาขาวิช าในการพัฒ นาคุ ณลั กษณะของ
บั ณฑิ ตไปในทิศ ทางเดีย วกั น
1.2 ควรมีก ารวางระบบกลไก ในการพัฒ นาคุณลั ก ษณะบัณ ฑิตเป็นรายชั้นปี ตั้ง แต่ปี 1
จนถึงปี 4 หรื อปี 5 อย่ างเป็น ระบบ ทั้ งในระดั บมหาวิ ท ยาลั ย คณะ และสาขาวิช า เพื่ อพัฒ นาบั ณฑิตให้ มี
อัตลั กษณ์ ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ต้อ งการ
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1.3 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ควรมี การวางระบบการควบคุ มคุณภาพของการ
เรี ย นการสอน คณาจารย์ นั กศึ กษา ให้ ชัด เจน
1.3.1 ส่ งเสริ ม การพัฒ นาหลั กสู ตรให้ ทันสมัย ตรงตามความต้อ งการของสั งคม
1.3.2 อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาหรื อ อาจารย์แนะแนว ควรมี ก ารติดตามนั กศึ ก ษาอย่า งใกล้ ชิด
ในทุ กด้า น
1.3.3 เพิ่ม การเรี ย นการสอนให้ ปฏิบัติจริ งมากกว่าทฤษฎี เพื่ อ ให้ นัก ศึ กษาเป็นนั ก ปฏิบัติ
รั บ ใช้สั ง คม
1.4 การพัฒ นาคณาจารย์ ทั้งระดับ ปริญญาโท และระดับปริญ ญาเอก ควรให้ตรงสายใน
การที่จ ะนามาปฏิบั ติ งานจริ ง
1.5 ควรมีก ารจั ด ทบทวนการจัด อาจารย์ประจาสาขาให้ ชัดเจน ตรงตามศาสตร์แ ละ
สาขาวิช า เพื่ อให้ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ จากคุณวุฒิ การศึก ษาอาจารย์ ได้เต็ มที่
1.6 ควรเตรี ย มความพร้ อ มบัณ ฑิตเพื่ อเข้าสู่ ประชาคมอาเซีย น
2. ด้ า นคุณ ภาพงานวิจั ยและงานสร้ า งสรรค์
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ได้ อภิปรายและเสนอสาระในการพั ฒ นาคุณภาพงานวิ จัย และงาน
สร้ างสรรค์ ข องมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ดังนี้
2.1 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ควรมี การกาหนดทิ ศทางการทาวิจั ยของ
มหาวิทยาลั ย ให้ ชั ดเจน เพื่ อ ตอบโจทย์ ข องสั งคม
2.2 ควรมีก ารวิจั ย แบบบูร ณาการ คื อ การวิจั ยร่ว มกั นทุก คณะ เพื่ อผลการวิจัยจะได้
เสริ มสร้ า งศั กยภาพการเรี ย นการสอนและเป็นประโยชน์กับสั ง คม
2.3 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ควรมี การประเมินความต้ องการ จาเป็น ของสั งคม
เพื่ อกาหนดทิศ ทางการทาวิ จั ย ของมหาวิทยาลั ย และนั ก ศึก ษาให้ ส ามารถนางานวิจัยมาใช้ ได้ ในการป้ องกัน
แก้ปั ญหา และชี้ แนะสั งคม
3. ด้ า นการดาเนิน การตามยุ ทธศาสตร์ ข องมหาวิ ทยาลัย
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ได้ร่ว มอภิปรายและเสนอสาระในการขั บเคลื่ อนยุทธศาสตร์ข อง
มหาวิทยาลั ย ให้ บ รรลุ ตามวิสั ย ทัศน์ มีข้ อเสนอแนะ ดั งนี้
3.1 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ควรระบุให้ ชัด เจนว่า มีแนวทางใดบ้ างที่ส ามารถทา
ให้ มหาวิ ทยาลั ย โดดเด่น มีชื่อเสี ย งขึ้น มาได้ โดยการสร้ างเอกลั กษณ์เ ฉพาะตั้ง แต่ร ะดับบุค คล สาขาวิช า
และระดั บ คณะ โดยที่จุ ดเด่ น นี้ จ ะเป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ส ร้างขึ้นบนพื้นฐานของความได้ เ ปรียบ ด้ว ยการทุ่มสรรพ
กาลั ง ไปในทิ ศทางที่ เป็ น จุ ด เด่น นั้ น ให้ มากที่สุ ด
3.2 หน่ ว ยงานปฏิบั ติ การเพื่ อสนับสนุน การเรียนการสอน โดยเฉพาะแต่ล ะคณะ จะต้ อง
กาหนดทิศ ทางและจุ ดเด่น ของตนเองให้ชัด เจนว่าจะเป็ นเลิ ศด้ านใด
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3.3 มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม มีบทบาทสาคั ญคื อ เป็น มหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ การพัฒ นา
ท้อ งถิ่น จึ งเป็ น มหาวิ ทยาลั ย ที่มุ่ งพัฒ นาคนในท้ องถิ่ นและสร้างองค์ ความรู้ที่นาไปสู่การเสริมสร้า งท้ องถิ่น
ให้ เข้ มแข็ง และมีศั กยภาพสู งที่จ ะสามารถสร้างประโยชน์ให้ กับ ท้ องถิ่น ได้ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้
มหาวิทยาลั ย เน้ น การดาเนิ น การช่ว ยเหลื อสั ง คม ให้ เป็ นชุมชนแห่ ง การเรียนรู้ ชุ ม ชนคุณภาพ เป็ นสาคั ญ
3.4 หน่ ว ยงานบริ การกลางสนับสนุน ทางวิช าการ ควรกาหนดขอบเขตและทิศ ทางให้
ชัดเจน เพื่อ บริ ก ารอย่ างแท้ จ ริ ง โดยยึ ดหลั ก ประหยั ดงบประมาณและลดความซ้าซ้อนการปฏิบัติง าน
3.5 ควรมีก ารร่ ว มมือ กัน ระหว่างคณะให้ ม ากขึ้นในการผลิ ตบัณ ฑิต และเป็น ไปตาม
ธรรมนู ญ ของมหาวิทยาลั ย ที่ว างไว้

3.7 รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในรอบปี
การศึกษา 2557 โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคน ตอบแบบสอบถามการประเมินการดาเนินงานของสภา
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 และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย มี 11 ข้อ นอกจากนี้ ยังมี
แบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนข้อเสนอแนะในการทาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินสรุป ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะส่วนตัว
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีคุณลักษณะส่วนตัวอยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 9 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 3 อันดับ คือ ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่ง
หลักธรรมาภิบาลของนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจานวน 2 ข้อ คือ ความเป็น
กลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของประธานสภาคณาจารย์ 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
และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการนั้น และสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ลาดับ คือ การอนุมัติให้ปริญญา
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และการส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาวิธีการ
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จานวน 2 ข้อ คือ การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการประชุมของกรรมการสภาแต่ละครั้ง การส่ง
รายงานการประชุมเพื่อกลั่นกรอง แก้ไขความถูกต้อง/ครอบคลุม/ชัดเจน และมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก อีก 9 ข้อ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 3 อันดับ คือ รายงานผลการติดตาม
การดาเนินงานตามมติที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมามีความชัดเจน การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม
อย่างน้อย 7 วัน การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้อง ตรงประเด็นและชัดเจน ตามลาดับ และมี
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2 ข้อ คือ วาระการประชุมได้ผ่านการกลั่นกรองลาดับขั้นตอนก่อนเข้า
ประชุม และความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของเอกสารการประชุม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเข้าใจบทบาท ภาระหน้าที่ ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถ่องแท้ สามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
และมีความกล้าหาญในการแสดงเหตุผลในการประชุมสภา
1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่าน จะต้องมีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นาสูง
1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีความตระหนักในการทางานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ให้กับสภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไป
1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีความเสียสละ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภา
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
1.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีความรู้และ/หรือ ประสบการณ์จากหลายด้าน
ประกอบด้วย มีความรู้/ประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านกฏหมาย และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกื้อกูลกับ
การบริหารจัดการภาคเอกชน หรือส่วนอื่นตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการกากับ ดูแล การ
ทางาน
ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
2.1 ควรกากับการปฏิบัติตามธรรมนูญมหาวิทยาลัยให้เห็นผลชัดเจนมากขึ้น สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแต่ละปีการศึกษาได้อย่างชัดเจน
2.2 ควรกาหนดนโยบายให้ชัดเจนเพื่อกาหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งให้คณาจารย์
และกาหนดงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการวิจัย
2.3 ควรลาดับการอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ต้องรอเวลาให้พร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อนักศึกษาจะนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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2.4 ควรมีวาระให้คณบดี ผู้อานวยการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มารายงานผลการดาเนินงานอย่าง
น้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสภามหาวิทยาลัยได้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสม
2.5 ควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังทัศนะ
ของผู้บริหารโดยตรง จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
2.6 ควรจัดการประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการประสานนโยบายและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
2.7 สภามหาวิทยาลัยควรพบปะ/เยี่ยมเยือนคณะต่างๆ ตามสมควร เพื่อความใกล้ชิดระหว่างสภากับ
คณาจารย์คณะนั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
2.8 กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อ
นาไปเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ด้านการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
3.1 ควรออกหนังสือขอวาระการประชุมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้วาระที่ครอบคลุม
และใช้เวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.2 ควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนนาสู่สภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเงิน
3.3 เอกสารการประชุมแต่ละครั้งมีมากเกินไป ควรจัดลาดับความสาคัญก่อน-หลัง ในการประชุมแต่ละ
ครั้ง
3.4 เอกสารวาระแทรกเพิ่มเติมมีมากในการประชุมแต่ละครั้ง ควรได้รับการแก้ไข
3.5 การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละครั้ง ควรเขียนรายงานให้ครบถ้วน
3.6 ควรมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแต่ละครั้งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้งจะเป็นประโยชน์
3.7 ควรสลับตาแหน่งที่นั่งประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องจาแนกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหาร หรือคณาจารย์
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ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2557
บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย

การมอบช่ อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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นายกสภามหาวิทยาลัยพบปะคณาจารย์
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 4/2557
ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่
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สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานพิธี พระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2555-2556
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สภามหาวิทยาลัยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สมเด็จพระธีรญาณมุ นี (สมชาย วรชาโย)
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สภามหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
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