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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยดาเนินงานบนพื้นฐานของธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พุทธศักราช 2556 และนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนภาพ
กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ
ได้รับทราบผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ผ่านมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงในการขับเคลื่อนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ กาหนดไว้ และหวังว่า
รายงานผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในการเผยแพร่ผลการดาเนินงานและการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสภา
มหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั

า่ ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มี
พื้นที่ 454 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการพัฒนาตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ. 2468 ตัง้ เป็น “โรงเรียนประถมกสิกรรมจังหวัด” ขึ้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2470 ได้ย้ายมาตั้งที่โคกอีด่อยอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปัจจุบัน
พ.ศ. 2473 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาและฝึกหัดครูกสิกรรมชั้นต่า
พ.ศ. 2474 ได้ยุบแผนกฝึกหัดครูกสิกรรมชั้นต่าเหลืออยู่เฉพาะโรงเรียนประถมวิสามัญ ศึกษา
พ.ศ. 2479 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข.
พ.ศ. 2481 ยกฐานะเป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2488 เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูมูล
พ.ศ. 2498 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา
พ.ศ. 2505 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2518 จัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู มีผลให้วิทยาลัยครูมหาสารคาม
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ได้
พ.ศ. 2527 จัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 มีผลให้สามารถจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นๆ ได้
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ว่า
“สถาบันราชภัฏ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วย
ชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด “ราชภัฏ” แปลว่า “คนของพระราชา”
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคามและดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชลัญจกรประจา
พระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยน
สถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
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1.2 ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
1.2.1 ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชลัญจกรประจาพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจามหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปไข่วงในคือ พระราชลัญจกรประจาพระองค์
รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระ
เป็นอุหรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูป
เศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมี
พระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน วงนอกเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

1.2.2 สีประจามหาวิทยาลัย
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สีประจามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวและสีแดง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอันเกิดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้า งขึ้น
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญความคิดและการกระทา เพื่อเริ่มสิ่งที่ดี
มีประโยชน์

1.2.3 ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย

ดอกจาน เป็นไม้ยืนต้นกลุ่มพืชตระกูลถั่วอยู่ในวงศ์ Fabaceae มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Butea monosperma O.Kize ต้นจานเกิดในเขตร้อน
ในเมืองไทยพบว่า มีต้นจานขึ้นอยู่ในป่าทั่วๆไปตามที่ราบที่มีน้าท่วมถึง
มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ภาคเหนือเรียก กวาวกว๋าวหรือก๋าว
ภาคกลางเรียก ทองกวาว ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ ทองต้น ภาคใต้เรียก
จอมทอง ภาคอีสานเรียก จาน ชื่อในภาษาอังกฤษก็มีหลายชื่อ เช่น Flame
of the Forest, Bastard Teak และ Bengal Kino เราเรียกต้นไม้ประจา
มหาวิทยาลัยของเราว่า “ต้นจาน” ก็เพื่อเน้นความเป็นอีสาน เน้นพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และในส่วนของชีวิตนักเรียนนักศึกษานั้น ดอกจานซึ่งมีสีแสด จึงเสมือนนาฬิกาบอกเวลาว่า
ถึงฤดูสอบปลายภาคแล้ว จะนิ่งนอนใจอยู่มิได้ และเมื่อสอบเสร็จดอกจานโรย และร่วง รุ่นพี่ที่จบการศึกษา
ก็จะจากมหาวิทยาลัยไป จึงเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์ของนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อ ง นอกจากนี้
จาน ซึ่งออกเสียงเหมือน จารย์ หมายถึง ผู้ที่เคย บวชเรียน จนได้รับการยกย่องและผ่านพิธีเถราภิเษก
(หดสรง) เป็นผู้ที่คนเคารพนับถือ มีความรู้และคุณธรรม เป็นครูของคน

[3]
่ 1 บริบทมหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม ประจํ
าป าปี
พ.ศ. พ.ศ.
2558 2558
ส่วนที่ 1 บริสวบนทีทมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ
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ต้นจานและดอกจาน จึงเป็นต้นไม้และดอกไม้ที่ทาให้เราราลึกถึงครูอาจารย์และราลึกถึงอดีตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่เป็น โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏ ทั้งราลึกถึง
การก่อร่างสร้างตัว ที่คนรุ่นต่างๆ ได้กระทาสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนามาอย่างเป็นลาดับขั้นและ
มั่นคง

า่ ง
อย

ตวั

ดอกจาน

ต้นจาน

[4]

ส่วทนที
บริฏบมหาสารคาม
ทมหาวิทยาลั
มหาสารคาม
สวนที่ 1 บริบทมหาวิ
ยาลั่ ย1ราชภั
ประจํยาราชภั
ป พ.ศ.ฏ2558

ประจาปี พ.ศ. 2558
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1.3 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวินัยอุทธรณ์และร้ องทุกข์
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ

คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิ ทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตวั
อธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

า่ ง
อย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น

โรงเรียนสาธิต

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
หน่วยงานบริหาร
สานักงานอธิการบดี
1. กองกลาง
2. กองพัฒนานักศึกษา
3. กองบริห ารงานบุคคล
4. กองนโยบายและแผน
5. กองคลัง

หน่วยงานด้านวิชาการ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. คณะวิท ยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. บัณฑิตวิท ยาลัย
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คณะนิติศาสตร์
9. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานสนับสนุนและบริก าร
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
4. สานักวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
6. สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ
7. สานักบริการวิชาการ
8. สานักงานสภามหาวิท ยาลัย

ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิ
ราชภัทยาลั
ฏมหาสารคาม
ประจประจํ
าปีาปพ.ศ.
สวนที่ท1ยาลั
บริบยทมหาวิ
ยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ.2558
2558 [ 5 ]5
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1.4 ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556

ตวั

เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการและเพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ มีบทบาท
และส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยท้องถิ่น ตามวิถีแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรตราธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยสืบไป

า่ ง
อย

มาตรา 1 มหาวิทยาลัยต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการในศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยตลอดจนภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานโครงการพระราชดาริ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นและสังคม
มาตรา 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหาร
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับและคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปตามหลักนิติ
ธรรมและธรรมาภิบาล
มาตรา 3 สภามหาวิทยาลัยต้องควบคุมดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง
ต้องติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนาไปปรับปรุง
การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
มาตรา 4 มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทุกประเภททุกระดับ
โดยคานึงถึงศักดิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล จัดสรรอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับภาระงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตาแหน่ง จัดสรรเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา 5 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรบุคคล อาคาร สถานที่
และอุปกรณ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างคุ้ มค่าและมีประสิทธิภาพ

[6]

ส่วทนที
บริฏบมหาสารคาม
ทมหาวิทยาลั
มหาสารคาม
สวนที่ 1 บริบทมหาวิ
ยาลั่ ย1ราชภั
ประจํยาราชภั
ป พ.ศ.ฏ2558

ประจาปี พ.ศ. 2558
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มาตรา 6 มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้เป็นอุทยานการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรา 7 มหาวิทยาลัยต้องศึกษาวิจัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ภูมิภาคและประเทศชาติ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนและองค์กรอื่น
มาตรา 8 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการจัด
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
และบุคคลทั่วไป
มาตรา 9 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ
และทักษะในงานอยู่เสมอ มีจิตบริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม

1.5 ปณิธาน

า่ ง
อย

ตวั

มาตรา 10 มหาวิทยาลัยต้องจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมอย่างเพีย งพอต่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดสิ่งอานวยความสะดวก และจัดระบบความปลอดภัยต่อชีวิตและทรั พย์สินของนั กศึก ษา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้และประสบการณ์สู่การประกอบอาชีพและพัฒนาสั งคม

“วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา”

1.6 ปรัชญา

“พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ”

1.7 ค่านิยม

“สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นาอย่า งมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ”

1.8 อัตลักษณ์ “อัตลักษณ์ (IDENTITY) นักศึกษา”
“พร้อมทางาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ”
“Ready to work with mind of service, unity and responsibility” (RMU)
R “Ready to work”
M “Mind of service”
U “Unity and responsibility”

ส่วนที่ 1 บริสบวนที
ทมหาวิ
ยาลัยทราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ
[7]
่ 1 บริบททมหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม ประจํ
าป าปี
พ.ศ.พ.ศ.
2558 2558
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1.9 เอกลักษณ์ “เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”
“เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน ”
“A SOURCE OF WISDOM FOR THE LAND”

1.10 วิสัยทัศน์ (VISION)
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นิยามวิสัยทัศน์

า่ ง
อย

ตวั

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา หมายถึง การมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณภาพ
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในประชาคมอาเซียนและมีผ ลงานทาง
วิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ย อมรับของสัง คม
2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมปฏิบัติ
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบในกิจการของมหาวิทยาลัย
3. การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่น ดิน หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
สังเคราะห์ รวบรวม เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
และภูมิภาค
4. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ ดีพอสมควรต่อการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ที่ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการวางแผนดาเนิน การ
ทุกขั้นตอน

1.11 พันธกิจ (MISSIONS)

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทั นการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกั บแผนการผลิตบั ณฑิตของประเทศไทย
3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒ นาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสู ง

[8]

ส่วทนที
บริฏบมหาสารคาม
ทมหาวิทยาลั
มหาสารคาม
สวนที่ 1 บริบทมหาวิ
ยาลั่ ย1ราชภั
ประจํยาราชภั
ป พ.ศ.ฏ2558
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6. ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีส มัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจในอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
9. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1.12 วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)

า่ ง
อย

ตวั

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผ ล และส่งเสริมสนับสนุนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาการ และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึก ษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิ ชาชีพ
ชั้นสูง
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
เพื่อนาไปสู่การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ในการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้เข้มแข็งบนฐานความรู้
และตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับการบริการวิชาการ ในการช่วยให้สังคมพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน
5. เพื่อทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ไทยและท้องถิ่นอีสาน โดยการพัฒนา
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุ ณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่ว มกับสถาบัน
วิชาการในและต่างประเทศ
8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณาจารย์และบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
มีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. เพื่อดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีความจาเป็นและเหมาะสมต่ อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ส่วนที่ 1 บริสวบนทีทมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ
[9]
่ 1 บริบทมหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม ประจํ
าป าปี
พ.ศ. พ.ศ.
2558 2558
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1.13 เป้าประสงค์ (GOALS)

ตวั

1. ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐานระดั บสากล
2. สามารถผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐาน
วิชาชีพ
3. มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนสังคมท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
4. เป็นคลังปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สืบสานอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
6. ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7. ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลและพร้อมที่จ ะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

1.14 ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUES)

า่ ง
อย

1.14.1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 เป้าประสงค์ที่ 1 ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมี
มาตรฐานระดับสากล
 กลยุทธ์
1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี
4. บริหารงานวิชาการในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากร
ประจาการและประชาชนทั่วไป
6. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการ
 เป้าประสงค์ที่ 2 ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ
มาตรฐานวิชาชีพ
 กลยุทธ์
ส่งเสริมการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ

[ 10 ]

ส่วนที
่ 1ยราชภั
บริบฏทมหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
สวนที่ 1 บริบทมหาวิ
ทยาลั
มหาสารคาม
ประจํ
าป พ.ศ.
2558

ประจาปี พ.ศ. 2558
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1.14.2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่น
และภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบ
ต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่ มขึ้น
 กลยุทธ์
สร้างมาตรการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ตวั

1.14.3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบน
ฐานความรู้

า่ ง
อย

 เป้าประสงค์ เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ
3. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับ สังคมและชุมชนให้สามารถพึ่ งพาตนเองได้
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
4. ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

1.14.4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

 เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะ
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวั ฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 บริสบวทมหาวิ
ยาลัยทราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ
[ 11 ]
นที่ 1 บริบททมหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม ประจํ
าปาปีพ.ศ.พ.ศ.
25582558
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 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric
World University Ranking)

1.14.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์ที่ 1 ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
 กลยุทธ์

ตวั

1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับ องค์ กรในท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนและสากล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลาดับของมหาวิทยาลัย
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีหลักสูตรนานาชาติสาหรับนักศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
 กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ

1.14.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ

า่ ง
อย

 เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพื่ อนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ
4. จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ยุบรวม ยกเลิกหน่วยงานตามความเหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
5. แสวงหาแหล่งทุนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดหารายได้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (University
Social Responsibility : USR)
7. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้ วยระบบ ICT (e-University)

เวทีกลางแจ้ง

[ 12 ]

สวนที่ 1 บริบทมหาวิ
ราชภั
ฏมหาสารคาม
าป พ.ศ.
2558
ส่วนทีทยาลั
่ 1 ยบริ
บทมหาวิ
ทยาลัประจํ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม

ประจาปี พ.ศ. 2558

12

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 2
บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย

า่ ง
อย

ตวั

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือกคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย มิใช่
ผู้ดารงตาแหน่งตาม (3)
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้ านอื่นๆ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจานวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือเมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

[ 13 ]
สวนที่ 2 บริท
บทมหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม ประจํ
าปาปีพ.ศ.พ.ศ.
25582558
ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิ
ยาลัยทราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ
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2.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตาแหน่ง
(3 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร
(4 ท่าน)

า่ ง
อย

ตวั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(11 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
(4 ท่าน)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการประชุม

[ 14 ]

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการประชุม

ส่วบนที
่ 2 ทบริ
ทยาลัประจํ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
สวนที่ 2 บริ
ทมหาวิ
ยาลับยทสภามหาวิ
ราชภัฏมหาสารคาม
าป พ.ศ.
2558

ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการประชุม

ประจาปี พ.ศ. 2558
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า่ ง
อย

ตวั

หมายเหตุ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามชุดปัจจุบัน ดารงตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2554 –
2558 มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 23 ท่าน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จานวน 1 ท่าน
โดยมีที่มาของการแต่งตั้ง ดังนี้
1. ตาแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2. ตาแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554
3. ตาแหน่งของอธิการบดี ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556
4. ตาแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
5. ตาแหน่งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ออก
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 003/2556 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิ
ยาลัยทราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ
[ 15 ]
สวนที่ 2 บริท
บทมหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม ประจํ
าปาปีพ.ศ.พ.ศ.
25582558
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2.3 อานาจและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย

า่ ง
อย

ตวั

มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแ ลกิจ การทั่ว ไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้ าที่ ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึก ษา การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและการส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็น
เรื่องๆ ก็ได้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐ มนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษามอบหมาย
(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
17
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(15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่ อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิท ยาลัย
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้ เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ

า่ ง
อย

ตวั
ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
สวนที่ 2 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558 [ 17 ]
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2.4 นโยบายสภามหาวิทยาลัย

า่ ง
อย

ตวั

1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุน และกากับการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอานาจและหน้าที่
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่ว มมือ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผน และการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน
เพื่อให้บรรลุผล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชี พรับรอง หากมีความ
พร้อมและความจาเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลัก ษณะของศาสตร์เ ดียวกัน

[ 18 ]
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2.5 รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ตวั

า่ ง
อย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์

ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
20
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด

า่ ง
อย

ตวั
ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ
ประเสริ ฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

นายลลิต ถนอมสิงห์

[ 20 ]
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

นายศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล

า่ ง
อย

ตวั
นายสุทธินันท์ บุญมี

ดร.สุภัทร จาปาทอง

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม

[ 21 ] 22
สวนที่ 2 บริทบยาลั
ทมหาวิ
ทยาลัยฏราชภั
ฏมหาสารคาม ประจ
ประจําาปี
ป พ.ศ.
ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิ
ยราชภั
มหาสารคาม
พ.ศ.25582558
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม
อธิการบดี

า่ ง
อย

ตวั

นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

[ 22 ]
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2.5 รายชื่อ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุว งศ์
ส่ว นที่ 2 บริบทสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม หน้า 23
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีสะอาด
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก

า่ ง
อย

ตวั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งคณบดี

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งคณบดี

ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
มหาสารคาม
พ.ศ.2558
2558
[ 23 ] 24
สวนที่ 2 บริ
บทมหาวิ
ทยาลัฏยราชภั
ฏมหาสารคามประจ
ประจําาปี
ป พ.ศ.
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา

อาจารย์ ดร.กมล พลคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

า่ ง
อย

ตวั

อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
จากคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

[ 24 ]

อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
จากคณะครุศาสตร์
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

า่ ง
อย

ตวั

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา

ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิ
ยาลัยทราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ
[ 25 ]
สวนที่ 2 บริท
บทมหาวิ
ยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม ประจํ
าปาปีพ.ศ.พ.ศ.
25582558
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2.6 สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

า่ ง
อย

ตวั

สานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่ อนการทางานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สภามหาวิทยาลัย เห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จึงได้ อนุมัติให้จัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น
หน่วยงานอยู่ภายใต้กากับของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 2/2548 เรื่อง การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยให้มีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่ เน้นความคล่อ งตัว
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ให้จัดตั้ง สานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีรูปแบบการบริหารเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และให้เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Office of the University Council”
2. ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าสานักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบการ
บริหารงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
3. สานักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
3.1 งานธุรการของสภามหาวิทยาลัย
3.2 เตรียมเอกสารและข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
3.3 จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมของกรรมการและอนุกรรมการที่
แต่งตั้งตามมติของสภามหาวิทยาลัย
3.4 แจ้งมติ และรายงานผลการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัย
3.5 ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย
3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. บุคลากรของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
5. การจัดระเบียบการบริหารงานภายในของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ทาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
6. การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบ่งส่วนราชการในสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
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ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558

สวนที่ 2 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

27

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

1. กลุ่มงานเลขานุการ
2. กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย
3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
4. กลุ่มงานสารสนเทศและการบริหารทั่วไป

า่ ง
อย

ตวั
ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
สวนที่ 2 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558 [ 27 ]

28

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

2.7 โครงสร้างสานักงานสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา

ตวั
กลุ่มงานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย

นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
นักวิชาการศึกษา

นางวัชพร จาปาศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานสารสนเทศ
และบริหารทั่วไป

กลุ่มงานติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน ผล

า่ ง
อย

กลุ่มงานเลขานุการ

- งานเลขานุการสภามหาวิท ยาลัย
- งานเตรียมเอกสาร สิ่งอานวยความ
สะดวกในการประชุมสภามหาวิท ยาลัย
- งานติดตามผลการดาเนินงานตามมติสภาฯ
- งานรายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลัย
- งานประสานคณะกรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย
- งานความร่วมมือระหว่างสภามหาวิท ยาลัย
กับ องค์กรอื่น
- งานศึกษาดูงาน อบรม กรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย
- งานธุรการ/สารบรรณของสภา
มหาวิท ยาลัย

[ 28 ]

- งานนโยบายและแผนของสภามหาวิท ยาลัย
- งานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ฯ
- งานประชุมกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
- งานสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
และผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย
- งานเตรียมเอกสาร สิ่งอานวยความสะดวก
ในการประชุม
- งานการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ที่สภามหาวิท ยาลัยแต่งตั้ง
- งานประสานงานคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์
นางสาวดลนภา ไชยหันขวา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- งานประกันคุณภาพ
- งานประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สภามหาวิท ยาลัย
- งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิท ยาลัย
(อธิการบดี คณบดี ผอ.สานัก/ศูนย์)
- งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิท ยาลัย
- งานประสานงานคณะกรรมการ/
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- งานธุรการ/สารบรรณของสานักงาน
สภามหาวิท ยาลัย
- งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
- งานการเงิน พัสดุ และงบประมาณ
- งานพิธีการ
- งานบริห ารทั่วไป
- งานประสานงานระหว่างสานักงาน
เลขาสภามหาวิท ยาลัยกับ องค์กร
ภายนอก

ส่วนที่ 2 บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558

สวนที่ 2 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปี พ.ศ. 2558
3.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามอานาจและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
1. กาหนดนโยบายและอนุมัติแ ผนพั ฒนาของมหาวิท ยาลั ย เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการผลิ ต และส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการดาเนินการดังนี้
เรื่องการดาเนินการ

1

เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2557
อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4
5
6

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 9

24 ก.ย. 2558
24 ก.ย. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 12

28 ธ.ค. 2558

า่ ง
อย

2
3

ตวั

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

2. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎระเบีย บประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่ว นราชการหรื อหน่ วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้ มีผลการดาเนินการดังนี
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2558

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
27 ก.พ. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
29
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 29 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

เรื่องการดาเนินการ

2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย ข้อกาหนดการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุค คล เพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุค คล เพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุค คล เพื่อแต่งตั้งพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุค คล เพื่อแต่งตั้งพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุน
พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการยื่นขอต่อเวลาราชการของข้าการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2558

3
4
5

6

7

9
10
11
12
13

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

า่ ง
อย

8

ตวั

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 4

27 เม.ย. 2558

ครั้งที่ 4

27 เม.ย. 2558

ครั้งที่ 5

22 พ.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 30 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

30

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

เรื่องการดาเนินการ

14

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาสถาบัน สานัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2558
รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริมการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริมการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหาร
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดทาวารสาร
ทางวิชาการ พ.ศ. 2558

15
16
17
18
19
20

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

22 พ.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

า่ ง
อย

21

ตวั

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

3. กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึก ษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1
2
3

เรื่องการดาเนินการ

เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557
รับทราบสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2557
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 12

28 ธ.ค. 2558

วัน/เดือน/ปี

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
31
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 31 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

4. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น สูง ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

2

3

อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556-2557 รวมจานวนทั้งสิ้น 3,950 ราย
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 3,189 ราย
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 761 ราย
อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557 รวมจานวนทั้งสิ้น 2,825 ราย
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 2,769 ราย
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 56 ราย
อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557 รวมจานวนทั้งสิ้น 1,686 ราย
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 1,350 ราย
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 336 ราย
อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558
(1) ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 55 ราย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

า่ ง
อย

ตวั

4

เรื่องการดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี

5. พิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานั กงานวิท ยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเที ยบเท่า คณะรวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดัง กล่าว มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
27 ก.พ. 2558

6. อนุมัติการรับสถาบันการศึก ษาชั้น สูงหรือ สถาบันอื่ นเข้า สมทบในมหาวิทยาลัย หรือยกเลิก
การสมทบ
ในรอบปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาเรื่องอนุมัติการรับสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 32 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

32

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรการศึก ษาให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด มีผลการดาเนินการดังนี้
7.1 อนุมัติหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 2 หลักสูตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1.1 หลักสูตรปรับปรุง จานวน 2 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

24 ก.ย. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 9

24 ก.ย. 2558

2

ครุศาสตรบัณฑิต

า่ ง
อย

ตวั

(1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
(2) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(3) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
(4) คอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 8

วัน/เดือน/ปี

27 ส.ค. 2558

7.1.2 หลักสูตรใหม่ จานวน 6 หลักสูตร

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตร จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชา
ครูปฐมวัย
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 3

วัน/เดือน/ปี
27 มี.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
33
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 33 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

(2) ระดับปริญญาตรี จานวน 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

3

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 5

22 พ.ค. 2558

ครั้งที่ 5

22 พ.ค. 2558

ครั้งที่ 4

27 เม.ย. 2558

ครั้งที่ 5

22 พ.ค. 2558

ครั้งที่ 5

22 พ.ค. 2558

ครั้งที่ 5

22 พ.ค. 2558

า่ ง
อย

4

(1) เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(2) การประถมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(3) จิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว-คอมพิวเตอร์
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(4) การจัดการการกีฬา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(5) วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(6) เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(7) วิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

ตวั

2

สาขาวิชา

วัน/เดือน/ปี

(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

51 สาขาวิชา
ลาดับ
1

สาขาวิชา

การจัดการเทคโนโลยี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 8

วัน/เดือน/ปี
27 ส.ค. 2558

7.2 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสู ตร จานวน 16 หลักสูตร

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) สารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
27 ก.พ. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 34 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

34

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

า่ ง
อย

ตวั

(2) ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(3) สารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(4) วิจิตรศิลป์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(5) ดนตรี
(แขนงดนตรีสากล)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(6) เทคโนโลยีดนตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(7) ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(8) สารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(9) ภาษาอังกฤษ
(ปริญญาร่วม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(10) เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(11) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชั่น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
(12) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(13) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(14) เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
(15) เคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 8

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
35
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 35 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

า่ ง
อย

ตวั

(16) วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(17) วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(18) ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(19) สถิติประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(20) คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(21) ชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
(22) วิศวกรรมระบบอาคาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
(23) วิศวกรรมการจัดการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(24) พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(25) วิศวกรรมซอฟแวร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(26) สารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(27) สาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(28) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(29) วิจิตรศิลป์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(30) การจัดการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(31) บริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(32) บริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 7

3

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

4

ศิลปศาสตรบัณฑิต

5

บริหารธุรกิจบัณฑิต

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 36 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

36

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ

หลักสูตร

6

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

7

นิเทศศาสตรบัณฑิต

8

บัญชีบัณฑิต

9

รัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

11

เทคโนโลยีบัณฑิต

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

า่ ง
อย

ตวั

10

(33) เศรษฐศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(34) นิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(35) การบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(36) รัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(37) รัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(38) รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(39) เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(40) เทคโนโลยีการจัดการงาน
ก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(41) การจัดงานช่าง
และผังเมือง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(42) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(43) การจัดงานช่าง
และผังเมือง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(44) เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(45) ภาษาและวรรณกรรมไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(46) เคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
(47) ชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 8

12

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

13

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 12

28 ธ.ค. 2558

ครั้งที่ 12

28 ธ.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
37
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 37 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ

หลักสูตร

14

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

15

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

16

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
(48) วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(49) เคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
(50) วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(51) บริหารธุรกิจ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

วัน/เดือน/ปี

ลาดับ

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

2

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3

รัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

(1) พลศึกษา (5ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(2) เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(3) การศึกษาพิเศษและ
ภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(4) วิศวกรรมระบบอาคาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
(5) การจัดการภาครัฐและ
เอกชน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

า่ ง
อย

1

ตวั

7.3 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ หลั กสู ตร จานวน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
วัน/เดือน/ปี

7.4 อนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงหลักสู ตร จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) คอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
30 ม.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 38 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

38

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

7.5 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างหลั กสู ตร จานวน 4 หลักสูตร 22 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

2

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

4

บริหารธุรกิจบัณฑิต

27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 8

27 ก.พ. 2558
27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

า่ ง
อย

ตวั

(1) การศึกษาปฐมวัย
(2) การสอนภาษาจีน
(3) คณิตศาสตร์
(4) คอมพิวเตอร์ศึกษา
(5) เคมี
(6) ชีววิทยา
(7) ดนตรีศึกษา
(8) พลศึกษาและการจัดการ
กีฬา
(9) ฟิสิกส์
(10) ภาษาไทย
(11) ภาษาอังกฤษ
(12) วิทยาศาสตร์
(13) สังคมศึกษา
(14) อุตสาหกรรมศิลป์
(15) การศึกษาพิเศษและ
ภาษาไทย
(16) บรรณารักษศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
(17) บริหารจัดการการศึกษา
(18) คอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(19) หลักสูตรและการเรียนการ
สอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(20) คณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(21) ภาษาและวรรณกรรมไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(22) การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
39
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 39 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

7.6 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ โครงการจัดการเรี ยนการสอน จานวน 1 โครงการ
ลาดับ
1

โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แ ก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์จังหวัดหนองคาย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
27 ก.พ. 2558

7.7 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่จั ดการเรียนการสอน จานวน 1 โครงการ
ลาดับ
1

สถานที่จัดการเรียนการสอน
ที่ได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ย นแปลง
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
27 ก.พ. 2558

า่ ง
อย

ตวั

7.8 อนุมัติให้งดรับนักศึกษาหลั กสู ตรมหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 2 หลักสูตร
3 สาขาวิชา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุม
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
ที่ให้อนุมัติงดรับนักศึกษา
ครั้งที่
1 อนุมัติให้งดรับนักศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ครั้งที่ 7
23 ก.ค. 2558
ศูนย์จังหวัดหนองคาย จานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
(1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
(2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
(3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
การศึกษา
7.9 รับทราบผลการตรวจประเมิน การจั ดการศึก ษานอกสถานที่ ตั้งของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม จานวน 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ศูนย์ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย (หลังเดิม) (กรณีตรวจประเมินซ้า) โดยหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน
จานวน 5 หลักสูตร ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 12

วัน/เดือน/ปี
28 ธ.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 40 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558
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ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ
ขอให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษาถัดไป
คือ
(1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ลาดับ

2

3

เรื่องการดาเนินการ

มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 11 รายชื่อ ตามด้านต่างๆ
ที่กาหนด และเห็นชอบให้จัดเรียงรายชื่อลาดับสารองผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไว้อีก
จานวน 8 รายชื่อ ตามลาดับ โดยมอบหมายให้อธิการบดีทาบทาม
ให้ครบสิบเอ็ดคน และให้มหาวิทยาลัยดาเนินการนาเสนอเรื่อ ง
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
รับทราบประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปริญญา จินดาประเสริฐ ให้ดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมาตรา
16(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และข้อ 5(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

า่ ง
อย

1

ตวั

8. พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ มีผลการดาเนินการดังนี้
วัน/เดือน/ปี

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
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ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี

า่ ง
อย

ตวั

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
แต่เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มิได้กาหนด
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ไว้ จึงมิได้มีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆ รวมอยู่ด้วยนั้น เป็นการ
ดาเนินการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 แล้วมีมติ ดังนี้
1. การกาหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องมาจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ นั้น สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรกาหนดด้าน
อื่นๆ ให้หมายรวมอยู่ในด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามมาตรา 16(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 5(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557
2. สภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตรวจสอบการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. 2557 แล้ว

การประชุม
ครั้งที่

9. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการศูนย์หัว หน้า ส่วนราชการหรือ หัวหน้า หน่วยงานที่เรี ยกชื่อ อย่างมี ฐานะเทีย บเท่า
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีผลการดาเนินการดังนี้

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 42 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558
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9.1 การแต่งตั้งคณบดี จานวน 2 ราย
ลาดับ
1
2

เรื่องการดาเนินการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคา
เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

วัน/เดือน/ปี

9.2 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จานวน 5 ราย
ลาดับ
1

การประชุม
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
ครั้งที่ 3 27 มี.ค. 2558
ครั้งที่ 7

า่ ง
อย

3

ผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย คือ
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย คือ
(2) รองศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ
สาขาวิชาเคมี
(3) รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ คาผา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย คือ
(5) รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.กิตติกรณ์ บารุงบุญ
สาขาวิชาประติมากรรม

ตวั

2

เรื่องการดาเนินการ

ครั้งที่ 12

23 ก.ค. 2558

28 ธ.ค. 2558

9.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 18 ราย
ลาดับ
1
2

เรื่องการดาเนินการ
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย คือ
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย คือ
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

30 ม.ค. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

วัน/เดือน/ปี

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
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ลาดับ

3

เรื่องการดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

า่ ง
อย

ตวั

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
สาขาวิชาเคมี
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 11 ราย คือ
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
สาขาวิชาการศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
สาขาวิชาการจัดการ
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ งามชมภู
สาขาวิชาเทคโลยีอุตสาหกรรม
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริธ ราศรี
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
สาขาวิชาดนตรีวิทยา
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมล ดังโพนทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
สาขาวิชาสังคมวิทยา
(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคร คัยนันท์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกร สายแก้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย คือ
(16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การประชุม
ครั้งที่

4

ครั้งที่ 12

28 ธ.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 44 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558
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9.4 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนวันที่ แต่ง ตั้งตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 3 ราย
ลาดับ
1

2

เรื่องการดาเนินการ
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย คือ
(1) รองศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ
(2) รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ชัยพรเจริญ
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย คือ
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ฦาชา

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 9

24 ก.ย. 2558

วัน/เดือน/ปี

10. แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิท ยาลั ย มีผลการ
ดาเนินการดังนี้

ตวั

ในรอบปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนประธาน
กรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

า่ ง
อย

11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม –
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปรับเพิ่มเงินเดื อนร้อยละ
4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและ
จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ โดยใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร
ในกรณีที่ไม่เพียงพออนุมัติให้ใช้ เงินสะสมของมหาวิทยาลัยตามความ
เป็นจริง ซึ่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
โดยให้ใช้ฐานอัตราเงินเดือนของแต่ละบุคคลในการคานวณเลื่อนขั้น
เงินเดือน

2
3
4

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 9

24 ก.ย. 2558

ครั้งที่ 9

24 ก.ย. 2558

วัน/เดือน/ปี

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
45
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 45 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

12. ออกกฎระเบียบและข้อบัง คับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้ งกับกฎหมายหรือมติ คณะรั ฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง มีผลการดาเนินการดังนี้
เรื่องการดาเนินการ

1

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทน นอกเหนือจาก
เงินเดือนของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของอาจารย์ อาสาสมัคร
และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างชาติ ที่จ้างด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2558

2
3
4

5

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

22 พ.ค. 2558

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

วัน/เดือน/ปี

า่ ง
อย

ตวั

ลาดับ

13. พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุ คคลของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

2

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบกรณีคาขอกลับเข้ารับราชการและกรณีค่าเสียหาย
ตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของผู้ช่วยศาสตราจารย์
โกมณ หรือ โกมล แพนพา โดยศาลมีคาสั่งให้ยุติการบังคับคดีทั้ง
2 กรณี
อนุมัติให้ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จานวน 1 ราย คือ
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 4

27 เม.ย. 2558

ครั้งที่ 9

24 ก.ย. 2558

วัน/เดือน/ปี

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 46 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558
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รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

14. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็ นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบั ติก ารอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในอานาจและหน้ าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการดังนี้
เรื่องการดาเนินการ

1
2

คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 6 ราย
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน
33 ราย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 23 ราย
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 6 ราย
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 20 ราย
คณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิ ตติ มศัก ดิ์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 2 ราย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 2 ราย
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จานวน 1 ราย
คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ราย
คณะกรรมการประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุ คคล เพื่อแต่ งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น จานวน 3 ราย
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 16 ราย
กรรมการสภาวิชาการ จานวน 21 ราย

3
4
5
7
8
9

11
12
13
14
15

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

30 ม.ค. 2558
28 ก.พ. 2558

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 6

27 มี.ค. 2558
25 มิ.ย. 2558
25 มิ.ย. 2558

ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558
23 ก.ค. 2558

า่ ง
อย

10

ตวั

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 10

27 ส.ค. 2558
29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ครั้งที่ 11

30 พ.ย. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
47
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 47 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่เกี่ยวกั บกิจ การของมหาวิ ทยาลัย ตามที่อ ธิก ารบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรื อสภาวิชาการปฏิบั ติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิ ทยาลัยได้ มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

2

เรื่องการดาเนินการ

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 12

28 ธ.ค. 2558

วัน/เดือน/ปี

ตวั

เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
เห็นชอบวารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โดยวารสารดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในข้อ 3 แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 และมอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. ต่อไป

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 3

า่ ง
อย

16. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่ อพั ฒนาความก้ าวหน้าของมหาวิท ยาลั ย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบัน อื่น มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

สภามหาวิทยาลัย ได้ให้หลักการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1. การปรับอัตราเงินเดือนของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงควรต้องวางแผนงานทั้งระบบ
ทั้งด้านบุคลากรและด้านงบประมาณให้สอดคล้ องกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดาเนินงาน
2. การบริหารความเสี่ยงในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เช่น จากการประชาสัมพันธ์ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องการเปิด
สอนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ การใช้วุฒิการศึกษา
ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเพื่อขอรับตาแหน่งทางการบริหาร
ตลอดจนการฉ้อโกงงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรต้องมีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดาเนินงาน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หรือฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงาน

การประชุม
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
ครั้งที่ 1
30 ม.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 48 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

48

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี

า่ ง
อย

ตวั

3. การนาเสนอผลการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เช่น
ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ผลการประเมิน
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ตามตัวชี้วัดของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจะนาเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป
4. การเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมเพื่อให้ผู้เกี่ย วข้องได้ ทา
ความเข้าใจพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ
ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2557 หรือ กฎหมาย Undo
5. การเสนอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระเบียบภายใน (ที่สามารถ
ทาได้) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นค้าประกันของข้าราชการ
ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินหรืองบรายได้)
มีศักดิ์และสิทธิ์สามารถเซ็นค้าประกันแทนข้าราชการได้ อันจะเป็น
การเตรียมการแก้ปัญหาข้าราชการในมหาวิทยาลัย ที่นับวันจะมี
จานวนลดน้อยลง และลดภาระรับผิดชอบการเซ็นค้าประกันให้กับ
เพื่อนร่วมงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการยกระดับพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้มีศักดิ์และสิทธิ์สูงขึ้นอีกด้วย
6. การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเร่งจัดทา Workshop เพื่อนา
ข้อเสนอแนะเรื่องการพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการการศึกษา
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิ ดความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย ตามที่เคยได้เสนอไปนั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
และมหาวิทยาลัยสามารถนาไปดาเนินการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสภาวะปัจจุบัน
7. การเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับธนาคารกรุงไทยหรือสถาบันการเงินอื่น เพื่อเป็น
สวัสดิการในการกู้ยืมเงิน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
8. การเตรียมแผนพัฒนากาลังคนหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีการทาผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยต้องคานึงถึงการตอบสนองต่อ
ชุมชนท้องถิ่นหรือตอบสนองต่อชุมชนภาคอุตสาหกรรมด้วย
รับทราบหลักการของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏว่า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและ

การประชุม
ครั้งที่

2

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
49
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 49 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี

า่ ง
อย

ตวั

ท้องถิ่น มีครูและนักศึกษามาจากคนในท้องถิ่นที่มีความเข้าใจใน
ความต้องการของพื้นที่นั้นๆ จึงหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมี
ส่วนช่วยการจัดการศึกษา ซึ่งสรุปประเด็นได้ ดังนี้
1. เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของสั งคมและ
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
2. เป็นพี่เลี้ยงครูในระบบ โดยจัดระบบการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถของครูในแต่ละพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
ศรัทธาจากมวลชนอย่างมาก
3. สภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารต้องมีการบริหารจัดการ
การศึกษาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล
4. นักศึกษาที่จบการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในสถาบัน
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการพลิกโฉม หรือ Re-Profile
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น ระบบ
การบริหารจัดการน้า ระบบการจัดการขยะ หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีศูนย์กลางความเป็นเลิศของตนเอง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการทบทวนการผลิตนักศึกษา
โดยลดการผลิตครูและสายสังคมศาสตร์ และให้เพิ่มสายเทคโนโลยี
3. ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกาลังจัดทา Road Map
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้มองเห็นการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิท ธิภาพ
4. การผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ การสร้าง Smart Worker ที่มีความเก่งด้าน
เทคโนโลยีและการใช้ภาษา เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
รับทราบประเด็นการหารือของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรี
ได้ให้นโยบาย ซึ่งสรุประเด็นได้ ดังนี้
1. การปรับปรุงกฎหมายที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่มีนโยบาย
ที่จะปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะเสนอความคิดเห็น
ว่า จะทาอย่างไรเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะที่ผ่าน
มา มหาวิทยาลัยราชภัฏยังทาหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ

การประชุม
ครั้งที่

3

ครั้งที่ 6

25 มิ.ย. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 50 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

50

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ

พระราชดาริ และการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงยังไม่ดีเท่าที่ควร
2. รัฐบาลมีนโยบายประกาศเขตเศรฐกิจพิเศษ ซึ่งจะให้แล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2558 ใน 5 พื้นที่ คือ อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก, ชายแดนจังหวัดหนองคาย, ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร,
อาเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ อาเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏควรเข้าไปช่วยเหลือ เตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ ในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. การปฏิรูปท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏควรเพิ่มบทบาทใน
การเข้าไปปฏิรูปท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นกลไกสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น การลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม และด้านอื่นๆ ในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
รับทราบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 พ.ศ. 2560-2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับ
เชิญจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ทิศทางของแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 ของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทย
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย 5 ประการ คือ
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น มิตร
กับสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
และมีแนวทางการพัฒนา 6 ประการ คือ
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 7

23 ก.ค. 2558

า่ ง
อย

ตวั

4

เรื่องการดาเนินการ

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
51
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 51 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

เรื่องการดาเนินการ

5

รับทราบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการ
ให้ช่วยผลักดันเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอุดมศึก ษา โดยได้ให้
นโยบายและแนวทางการจัดการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปประเด็นได้ ดังนี้
1. การให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศ (Excellent)
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับ
ยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เป็นอนุกรรมการ
เฉพาะกิจ ทาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจเพื่อ
ปรับยุทธศาสตร์ จัดทาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และกลไกในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของบริบททางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเพื่อ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นใน
สาขาวิชาที่ผลิตให้แตกต่างกันไป
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ภายใน 4 ปีนี้
จะมีการประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีจะต้องทาการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อกาหนด
ผลสอบไว้ในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) แต่ไม่มีผลกับเกรด
ที่จะจบการศึกษา โดยรูปแบบการทดสอบภาษาอังกฤษจะเน้นการ
สอบใน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งเทียบเคียงกับเกณฑ์ของ
ก.พ. ที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET คือ
ต้องได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 50%ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะ
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกคนได้เข้ารับการทดสอบ โดยจะจัดงบประมาณสนับสนุน
ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย
3. การผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการ โดยให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวางแผนผลิตผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการ
ของพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเมื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และทิศทางการพัฒนาประเทศ
4. การปรับโครงสร้างการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งในแง่
การผลิตครูสายครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการผลิต
ผู้เรียนสายทักษะวิชาชีพ เช่น อุตสาหกรรมบริการ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม ให้ที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละแห่ง
5. การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีส่วนร่วมต่อนโยบายอื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 11

วัน/เดือน/ปี
30 พ.ย. 2558

า่ ง
อย

ตวั

ลาดับ

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
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ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี

า่ ง
อย

ตวั

- การน้อมนากระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวสู่แนวปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการศึกษา เช่น ให้ครูรัก
เด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน
แต่แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เก่งกว่าสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนทาร่วมกันเพื่อเห็นคุณค่าของความสามั คคี
- การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้มีพื้นฐาน
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญ เช่น มีการปรับหลักสูตรให้ครู
ผู้ปกครองและเด็กมีความสุขขึ้น ให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิตนอกตารา
มากขึ้น
- การดาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาควรเข้าใจและสื่อ
ความหมายกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจในการปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน เช่น การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การพัฒนาคุณภาพ
- การดาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาควรเข้าใจและสื่ อ
ความหมายกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจในการปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน เช่น การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV),
BBL (Brain-based Learning), STEM, ทวิศึกษา, ทวิภาคี
6. การส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการสอน โดยให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัดทาคู่มือเทคนิคยุทธศาสตร์การสอน ช่วยกันถอดบทเรียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนในเรื่องต่างๆ ที่ดีเลิศ ขยายผลให้
ส่วนที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิ ภาพ

การประชุม
ครั้งที่

17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิ จการของมหาวิทยาลัย ที่มิไ ด้ระบุให้ เป็ นหน้า ที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

เห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะได้ปฏิบัติ
ราชการตามแผนงานโครงการที่กาหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 10

วัน/เดือน/ปี
29 ต.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
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3.2 สรุปประมวลผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2558
3.2.1 การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
เรื่องการดาเนินการ

1

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติศักดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการ
การศึกษา
อนุมัติให้ พระเทพสิทธาจารย์ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักดิ์
ประจาปี พ.ศ. 2558 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อนุมัติให้ นายประสาสน์ รัตนะปัญญา เป็นผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติศักดิ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อนุมัติให้ นายสงคราม งามยิ่ง เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักดิ์
ประจาปี พ.ศ. 2558 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)

2
3
4

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

า่ ง
อย

ตวั

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

3.2.2 การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบั ตรบั ณฑิ ต
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2556-2557
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนี ย บั ต ร
บัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนี ย บั ต ร
บัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนี ย บั ต ร
บัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2558

2
3
4

ระดับ ระดับ รวม
ปริญญา บัณฑิต ทั้ง
ตรี
ศึกษา
สิ้น
3,189
761 3,950

การประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 2558

2,769

56

2,825

ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2558

1,350

336

1,686

ครั้งที่ 8

27 ส.ค. 2558

-

55

55

ครั้งที่ 10

29 ต.ค. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
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3.2.3 การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
3.2.3.1 ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 5 ราย

2

รองศาสตราจารย์

3

รองศาสตราจารย์

4

รองศาสตราจารย์

5

รองศาสตราจารย์

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐประศาสนศาสตร์
เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เคมี
ศรินทร์ ทองธรรมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณิตศาสตร์
สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สัตวศาสตร์
สิทธิศักดิ์ คาผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่
ประติมากรรม
พ.ต.กิตติกรณ์ บารุงบุญ

ตวั

1

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ลาดับ

สังกัดคณะ
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3.2.3.2 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 18 ราย

1
2
3
4
5
6
7
8

า่ ง
อย

ลาดับ

ตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.วิทยา
เจริญศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.ภูษิต
บุญทองเถิง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.อุทัย
โคตรดก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์
ทับทิมใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.สมบัติ
ฤทธิเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.อัจฉรพร
เฉลิมชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.วรพจน์
งามชมพู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.วาริธ
ราศรี

สาขาวิชา

คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยกฎหมาย
และการปกครอง

หลักสูตรและ
การเรียนการสอน
สัตวศาสตร์
เคมี

การศึกษา
(การสอนวิทยาศาสตร์)
การจัดการ

คณะครุศาสตร์

ทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ

เทคโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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ลาดับ
9
10
11
12
13
14

16

18

คณะ

ดนตรีวิทยา

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร

คอมพิวเตอร์
สังคมวิทยา
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จิตวิทยา
และการแนะแนว
รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ครุศาสตร์
รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร

า่ ง
อย

17

สาขาวิชา

ตวั

15

ตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.พิทยวัฒน์
พันธะศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ดวงกมล
ดังโพนทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์
โพธิวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์
แก่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์จันทร์เพ็ญ
ภูโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ชาคร
คัยนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิกร
สายแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.กฤษกนก
ดวงชาทม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.เหล็กไหล
จันทะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์สรรพสิทธิ์
แก้วเฮ้า

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

3.2.4 หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการอนุมั ติและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3.2.4.1 หลักสูตรประกาศนียบั ตร จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติ
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชา
1) สาขาวิชาชีพครูปฐมวัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558
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3.2.4.2 หลักสูตรปรับปรุง จานวน 2 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา
ลาดับ
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1)
2)
3)
4)

สาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

(2) ระดับปริญญาโท จานวน - หลักสูตร
(3) ระดับปริญญาเอก จานวน - หลักสูตร

ตวั

3.2.4.3 หลักสูตรใหม่ จานวน 4 หลักสูตร

(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา
สาขาวิชา
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
2) สาขาวิชาประถมศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
3) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
4) สาขาวิชาการจัดการการกีฬาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
7) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558

า่ ง
อย

ลาดับ
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติ
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2
3

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(2) ระดับปริญญาโท จานวน - หลักสูตร
(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติ
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558
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51 สาขาวิชา

3.2.4.4 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลัก สู ตร จานวน 16 หลักสูตร

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติให้ แก้ไข
ลาดับ
เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
1)
2)
3)
4)
5)

ตวั

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาดนตรี (แขนงดนตรีสากล) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปริญญาร่วม) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
8) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
9) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
10) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
11) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553
13) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
14) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
15) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
16) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
17) สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
18) สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
19) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553
20) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
21) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

า่ ง
อย

2
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ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติให้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

6
7
8
9

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

10

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

11

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

12
13
14

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

15

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

16

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
สาขาวิชาสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
36) สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
37) สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
38) สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554
39) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
40) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
41) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
42) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
43) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
44) สาขาวิชาการจัดงานช่างและผังเมือง หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
45) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
46) สาขาวิชาการจัดงานช่างและผังเมือง หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
47) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
48). สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557

า่ ง
อย

ตวั

4

สาขาวิชา
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รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

3.2.4.5 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหลัก สูตร จานวน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา

1

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติให้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสู ตร
หลักสูตรรัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ลาดับ

สาขาวิชา
1) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
2) สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึก ษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
4) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
5) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

3.2.4.6 อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตร จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา

ตวั

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติให้
ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

ลาดับ
1

ลาดับ
1

า่ ง
อย

22 สาขาวิชา

1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

3.2.4.7 อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ย นแปลงโครงสร้างหลัก สู ตร จานวน 4 หลักสูตร

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติให้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
5) สาขาวิชาเคมี
6) สาขาวิชาชีววิทยา
7) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
8) สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา
9) สาขาวิชาฟิสิกส์
10) สาขาวิชาภาษาไทย
11) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
13) สาขาวิชาสังคมศึกษา

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 60 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558
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รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมั ติให้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

สาขาวิชา

2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

14)
15)
16)
17)
18)

3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

19)
20)
21)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

22)

ตวั

4

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาบริหารจัดการการศึกษา
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

3.2.4.8 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจั ดการเรีย นการสอน จานวน 1 โครงการ

า่ ง
อย

ลาดับ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แ ก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ

1

โครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์จังหวัดหนองคาย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
27 ก.พ. 2558

3.2.4.9 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่จั ดการเรียนการสอนโครงการ จานวน 1 โครงการ
ลาดับ
1

สถานที่จัดการเรียนการสอนที่ ได้รั บการอนุมัติให้ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
27 ก.พ. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
61
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558 [ 61 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

3.2.5 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
3.2.5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 7 ฉบับ
ลาดับ
1
2
3
4

7

า่ ง
อย

ตวั

5
6

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการประจาสถาบัน สานัก ศูนย์หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
3.2.5.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 10 ฉบับ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย ข้อกาหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุน พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่ง ทางวิชาการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 62 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

62

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ลาดับ
9
10

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดทาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งและ
ค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558
3.2.5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 8 ฉบับ

ลาดับ
1
2

4

6
7
8

า่ ง
อย

5

ตวั

3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลัก ษณะ
ของบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลัก ษณะ
ของบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทผู้บริหารให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะ
ของบุคคล เพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึก ษา ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลัก ษณะ
ของบุคคล เพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึก ษา ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอต่อเวลาราชการ
ของข้าการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการของอาจารย์ อาสาสมัคร และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างชาติ ที่จ้างด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2558
3.2.5.4 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 16 ฉบับ

ลาดับ
1
2

คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2558
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ลาดับ
3
4
5
6
7
8
9
10

12

14
15
16

คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและ
คุณลักษณะของบุคคลเพื่ อแต่ง ตั้งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุด มศึก ษา ตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

า่ ง
อย

13

ตวั

11

คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อสาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุ กข์ประจา
มหาวิทยาลัย (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
[ 64 ] สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

64

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

3.3 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2558
การ
ประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1/2558

30 มกราคม 2558

สถานที่

เวลาเลิก

13.30 น. 16.00 น.
60 ปี
60 ปี
60 ปี
60 ปี
60 ปี
60 ปี

09.30 น. 12.30 น.
09.30 น. 12.30 น.
09.30 น. 12.00 น.
09.30 น. 11.30 น.
09.30 น. 11.30 น.
09.30 น. 11.30 น.

า่ ง
อย

ตวั

ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคาพระ ชั้น 2
ศาลางกลาง จังหวัดอานาจเจริญ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
2/2558 27 กุมภาพันธ์ 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
3/2558 27 มีนาคม 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
4/2558 27 เมษายน 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
5/2558 22 พฤษภาคม 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
6/2558 25 มิถุนายน 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
7/2558 23 กรกฎาคม 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
8/2558 27 สิงหาคม 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
9/2558 24 กันยายน 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
10/2558 29 ตุลาคม 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
11/2558 30 พฤศจิกายน 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
12/2558 28 ธันวาคม 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ

เวลาเริ่ม

60 ปี
60 ปี
60 ปี
60 ปี
60 ปี

13.00 น. 16.00 น.
09.30 น. 12.00 น.
13.00 น. 15.30 น.
09.30 น. 11.30 น.
09.30 น. 11.30 น.
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3.4 ร้อยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ประจาปี พ.ศ. 2558
บุคคลภายนอก
(รวม 13 คน)
จานวน ร้อยละ

บุคคลภายใน
(รวม 10 คน )
จานวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
(รวม 23 คน)
จานวน ร้อยละ

หมายเหตุ
ลาการประชุม

10

76.93

10

100.00

20

86.96

3

12

92.31

10

100.00

22

95.66

1

6

46.16

10

100.00

16

69.57

7

6

46.16

10

100.00

16

69.57

7

7

53.85

9

90.00

16

69.57

7

6

46.16

10

100.00

16

69.57

7

6

46.16

10

100.00

16

69.57

7

30.77

10

100.00

14

60.87

6

38.47

8

80.00

13

56.53

9

38.47

9

90.00

14

60.87

9

53.85

10

100.00

17

73.92

6

8

61.54

10

100.00

18

78.26

5

-

52.57

-

96.67

-

71.75

-

4
5
5
7

า่ ง
อย

ตวั

การประชุม
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
1/2558
30 ม.ค. 2558
2/2558
27 ก.พ. 2558
3/2558
27 มี.ค. 2558
4/2558
27 เม.ย. 2558
5/2558
22 พ.ค. 2558
6/2558
25 มิ.ย. 2558
7/2558
23 ก.ค. 2558
8/2558
27 ส.ค. 2558
9/2558
24 ก.ย. 2558
10/2558
29 ต.ค. 2558
11/2558
30 พ.ย. 2558
12/2558
28 ธ.ค. 2558
โดยรวม
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3.5 งบประมาณในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2558
การประชุม
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี

ค่าเบี้ยประชุม

ค่า
พาหนะ

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าอาหาร (เลขานุการ/
ว่างและ ผู้ช่วยเลขานุการ
เครื่องดื่ม ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประชุม

เบิกจาก
ทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บุคคล
ภายใน

ครั้งที่ 1

33,000

25,000

75,340

625

4,500

58,762

197,227

ครั้งที่ 2

39,000

25,000

17,140

700

5,000

78,990

165,830

ครั้งที่ 3

21,000

25,000

12,226

550

5,000

14,490

78,266

ครั้งที่ 4

21,000

25,000

-

550

5,000

65,710

117,260

ครั้งที่ 5

24,000

22,500

1,320

550

5,000

70,832

124,202

ครั้งที่ 6

21,000

25,000

-

550

5,000

14,954

66,504

ครั้งที่ 7

21,000

25,000

-

525

4,500

4,650

55,675

ครั้งที่ 8

21,000

25,000

1,740

525

4,500

22,149

74,914

ครั้งที่ 9

18,000

20,000

920

500

5,500

18,250

63,170

ครั้งที่ 10

17,000

22,500

920

500

5,000

20,270

66,190

ครั้งที่ 11

22,000

25,000

5,480

575

5,000

48,508

106,563

ครั้งที่ 12

27,000

25,000

7,480

600

5,000

29,509

94,589

122,566

6,750

59,000

447,074

1,210,390

า่ ง
อย

ตวั

บุคคล
ภายนอก

รวมทั้งหมด 285,000 290,000
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3.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. การจัดทาเวปไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://council.rmu.ac.th/newcouncil/
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2. การจัดทาสื่อออนไลน์ หรือ Facebook สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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3. การเผยแพร่การประชาสัมพัน ธ์จ ดหมายข่า ว “พระวรุณ”

า่ ง
อย

ตวั
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3.7 รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

า่ ง
อย

ตวั

สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในรอบปี 2558 โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคน ตอบแบบสอบถามการประเมินการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด
แบบสอบถามมีทั้งหมด 46 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มี 9 ข้อ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มี 26 ข้อ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย มี 11 ข้อ นอกจากนี้ ยังมีแบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนข้อเสนอแนะในการ
ทาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินสรุป ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะส่วนตัว โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีคุณลักษณะส่วนตัวอยู่ในระดั บมากที่สุ ด
จานวน 1 ข้อ คือ ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของนายกสภา และมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากอีก 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 3 อันดับคือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ และความเป็น
กลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของผู้แทนคณาจารย์ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจานวน
2 ข้อ ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของผู้แทนผู้ บริหาร ความรู้ความสามารถของกรรมการ
สภาครอบคลุมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นเสียสละอุทิ ศตน
ในการปฏิบัติหน้าที่
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบั ติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด จานวน 2 ข้อ
คือ การอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกั บมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
และมีความเหมาะสมอยู่ในระดั บมาก มี 22 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 3 อันดับ คือ
การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครูการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้า ที่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย การออกระเบียบ
ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ ออก ระเบียบ
ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการนั้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี 2 อันดับ คือ
การพิจารณาเสนอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ฒิ
อธิการบดี การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุน
และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบั ติภารกิจร่วมกันกับ สถาบัน
อื่น และการมาร่วมการประชุมอย่างสม่าเสมอของคณะกรรมการสภาแต่ล ะท่าน
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุดพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด
จานวน 7 ข้อ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 3 อันดับ คือ รูปแบบการบันทึกและรายงานการ
ประชุม การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการประชุมของกรรมการสภาแต่ละครั้ง การจัดวาระที่ตรงกับอานาจ
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และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้องตรงประเด็นและชั ดเจน รายงาน
ผลการติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุมในครั้งที่ ผ่านมามีค วามชัด เจน และการส่งรายงานการประชุม
เพื่อกลั่นกรองแก้ไขความถูกต้อง/ครอบคลุม/ชัด เจน และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มี 4 ข้อ
โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 2 อันดับ คือ การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
7 วันเอกสารประกอบวาระการประชุมทุกวาระครบถ้วนและเพียงพอ ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 2 ข้อ คือความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของเอกสารการประชุม และการจัดที่นั่งของกรรมการสภา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

า่ ง
อย

ตวั

1. ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนาไปปฏิบัติอย่า งเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน
1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
1.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรศึกษาข้อมูล-สารสนเทศ องศ์ความรู้ นวัตกรรม ให้พอเพียง
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องรอบรู้ “ความเป็นสถาบันอุดมศึกษา” ให้ครอบคลุม
ทุกด้าน
1.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องรอบรู้ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหารของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง ให้ชัดเจน บทบาทตามมาตรา
18 ของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
1.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย จะต้องมุ่งมั่น อุทิศตน ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สมเกียรติและ
ศักดิ์ศรี และเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิท ยาลั ย
2.1 สภามหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมในการระดมทรัพยากรและสร้างเครือ ข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาและเกิ ดผลประโยชน์สูงสุด ต่อส่วนรวมในการ
พัฒนาประเทศไทย ภูมิภาค และมวลมนุษย์ชาติ
2.2 สภามหาวิทยาลัย ควรแสดงบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่นให้เป็น ที่
ประจักษ์
2.3 สภามหาวิทยาลัย ควรมีการกากับและตรวจสอบการบริหารงานแต่ละเรื่องของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง
2.4 ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้องและเหมาะสมต่ อไป เช่น
กาหนดการสรรหาเป็นกลุ่มสาขาวิชา แทนการสรรหาให้ได้จานวนแล้วมากาหนดความเชี่ยวชาญ เพื่อจะได้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญครบทวนและเหมาะสม
2.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิท ธิผล
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2.6 สภามหาวิทยาลัย ควรทาหน้าที่ในการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของบุคลากรด้วย

า่ ง
อย

ตวั

3. ด้านการพัฒนาระบบสภามหาวิท ยาลัย
3.1 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยโดยรวมดี และให้รักษามาตรฐานนี้ไว้เป็นบรรทัดฐาน
และอาจเพิ่มความละเอียดรอบคอบ เข้าไปอีก ก็จะได้มาตรฐานที่สูงมาก ถือเป็นแบบอย่างได้
3.2 ควรจัดที่นั่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยสลับหมุน เวียนกันเพื่อ แต่ล ะท่านจะได้รู้จักและ
คุ้นเคยกันมากขึ้น
3.3 ควรมีหนังสือแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอวาระเพื่อเข้า
ประชุมในแต่ละครั้ง
3.4 ควรจัดส่งเอกสารการประชุมให้ทันการกาหนดเวลา และไม่ควรมีวาระการประชุมเพิ่ มเติม
ทาให้ไม่มีข้อมูลที่ควรรับทราบมาก่อน จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถ
3.5 การรับประทานอาหารร่วมกันหรือประชุมแม้จะมีค่าใช้จ่ายมาจากงบรายได้หรืองบแผ่นดิน
ควรดาเนินการอย่างประหยัดและเหมาะสม
3.6 เอกสารประกอบการประชุมแต่ละครั้งมี มาก ควรสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องและนาเสนอ
ก็น่าจะเพียงพอ
3.7 วาระการประชุมบางครั้งมีมาก โอกาสศึกษาให้ละเอียดมีน้อย ควรมีคณะกรรมการพิจารณา
ก่อนจัดการประชุมจานวนวาระการประชุม เว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้นาเสนอก่อนได้
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ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรม
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4.1 บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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อย

ตวั
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สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
แก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่สังคม “คนดีศรีมหาสารคาม”

า่ ง
อย

ตวั
สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558
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รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมป่าไม้
หนองเต่า บ้านโพนสิม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

า่ ง
อย

ตวั
[ 78 ]

สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

โครงการสัมมนาเรื่อง “การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและทิศทางการทาวิจัย”

า่ ง
อย

ตวั
สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558
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รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

า่ ง
อย

ตวั
[ 80 ]

สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานกฐิน เขียว-แดงคืนถิ่น ประจาปี 2558

า่ ง
อย

ตวั
สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558
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รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2557

า่ ง
อย

ตวั
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สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

พิธีทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การบริหารการศึกษา)

า่ ง
อย

ตวั
สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

[ 83 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่
พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดมหาชัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

า่ ง
อย

ตวั
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สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

4.2 รางวัลเชิดชูเกียรติ “โครงการสานักงานน่าอยู่”
ประเภทสานักงานสวยงาม น่าอยู่ มีชีวิตชีวา ระดับดีเยี่ยม ประจาปี 2558

า่ ง
อย

ตวั
สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาป พ.ศ. 2558

[ 85 ]

า่ ง
อย
ตวั

[ 86 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

[ 87 ]

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ตวั

คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปี ๒๕๕๘
.......................................................
เพื่อให้การดาเนินการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
ประจาปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ในการประชุ มครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท ารายงาน
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
นางวัชพร จาปาศรี
นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
นางสาวดลนภา ไชยหันขวา
นางอานวยพร บารุงบุญ
นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

า่ ง
อย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดาเนินการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี ๒๕๕๘ ให้สาเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้ อ ย บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
และเกิ ด ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

[ 88 ]

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการดําเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2558

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทา

รายงานผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2558
 ที่ปรึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
2. รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

 คณะผู้จัดทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ

7.
8.
9.
10.
11.

นางวัชพร จาปาศรี
นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
นางสาวดลนภา ไชยหันขวา
นางอานวยพร บารุงบุญ
นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 เผยแพร่โดย

า่ ง
อย

ตวั

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 317 โทรสาร 0-4372-5945
เว็บไซต์ : http://council.rmu.ac.th/index.php
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