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คำนำ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 โดยดาเนินงานบนพื้นฐานของธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556 และ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ได้ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2559 โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาสารคาม บริ บ ทสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ผลการดาเนินงานสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2559 ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลั ย ประจาปี พ.ศ. 2559 ตลอดจน
ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ
ได้รับทราบผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ผ่านมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ที่ ร่ ว มแรงในการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคามให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และหวังว่ารายงานผลการดาเนินงานสภา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปี พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้งในการเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานและการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อไป

สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พุทธศักราช 2559

ข

บทสรุปผลงำนของสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีผลการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในปี พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตร รวม 2,619 ราย
1.1 ระดับปริญญาตรี
1,844 ราย
1.2 ระดับปริญญาโท
88 ราย
1.3 ระดับปริญญาเอก
19 ราย
1.4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
668 ราย
2. อนุมัติแต่งตั้งให้คณาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รวม 21 ราย
2.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
19 ราย
2.2 รองศาสตราจารย์
2 ราย
3. อนุมัติหลักสูตร รวม 10 หลักสูตร
3.1 หลักสูตรปรับปรุง
7 หลักสูตร
3.2 หลักสูตรใหม่
3 หลักสูตร
3.3 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร 4 หลักสูตร 8 สาขาวิชา
3.4 ยกเลิกหลักสูตร
1 หลักสูตร
3.5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยววิชา
1 หลักสูตร
3.6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน
1 หลักสูตร
3.7 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
1 หลักสูตร
4. อนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง
4.1 ข้อบังคับ
7 ฉบับ
4.2 ประกาศ
4 ฉบับ
4.3 คาสั่ง
16 ฉบับ
5. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย จานวน 12 ครั้ง ได้ใช้งบประมาณในการประชุม รวมทั้งสิ้น 1,357,16 บาท
6. ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
6.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะส่วนตัวโดยรวมอยู่ในระดับมาก
6.2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
6.3 การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรให้อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เสนอนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงต่อสภา
มหาวิทยาลัยก่อนปฏิบัติหน้าที่
7.2 ควรให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการเป็นรายปี และควรประเมินครึ่ง
เทอม (2 ปี) ของการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงงาน
7.3 ควรจัดให้มีการประชุม หรือ กาหนดนโยบายรวมทั้งทิศทางใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และอนาคต
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 454 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการพัฒนาตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ. 2468 จัดตั้งเป็น “โรงเรียนประถมกสิกรรมจังหวัด” ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2470 ได้ย้ายมาตั้งที่โคกอีด่อยอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปัจจุบัน
พ.ศ. 2473 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาและฝึกหัดครูกสิกรรมชั้นต่า
พ.ศ. 2474 ได้ยุบแผนกฝึกหัดครูกสิกรรมชั้นต่าเหลืออยู่เฉพาะโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา
พ.ศ. 2479 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข.
พ.ศ. 2481 ยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2487 ยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2488 เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูมูล
พ.ศ. 2498 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชลัญจกรประจา
พระองค์
ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรา
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.
2547 จนถึงปัจจุบัน

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 ได้พัฒนาจาก
โรงเรียนประถมกสิกรรม โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา โรงเรียนฝึดหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ดังแผนภูมิที่ 1.1

โรงเรียนประถมกสิกรรม พ.ศ. 2468

โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา พ.ศ.2473

โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2481
โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม พ.ศ. 2487

วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ. 2505

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2535

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2547
แผนภูมิที่ 1.1 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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1.2 ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
1.2.1 ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย

พ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจาพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปไข่วงในคือ พระราชลัญจกร
ประจาพระองค์ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบด้วย วงจักรกลางวงจักรมีอักขระ เป็นอุหรือเลข 9 รอบวงจักรมี
รัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูป เศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บน
พระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
วงนอกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1.2.2 สีประจามหาวิทยาลัย

สีประจามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวและสีแดง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอันเกิดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญความคิดและการกระทา เพื่อเริ่มสิ่งที่ดี
มีประโยชน์

1.2.3 ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย

ดอกจาน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Butea monosperma Ktze เป็นพืชไม้
ยืนต้นอยู่ในวงศ์ Papilionaceae/ต้นจานเกิดในเขตร้อนในเมืองไทย
พบว่า มีต้นจานขึ้นอยู่ในป่าทั่ว ๆ ไปตามที่ราบที่มีน้าท่วมถึงมีชื่อเรียก
แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ภาคเหนือเรียก กวาว กว๋าวหรือก๋าว 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 เพื่อการ
พัฒนา ท้องถิ่น และในส่วนของชีวิตนักเรียนนักศึกษานั้น ดอกจานซึ่งมีสีแสด จึงเสมือนนาฬิกาบอกเวลาว่า
ถึงฤดูสอบปลายภาคแล้ว จะนิ่งนอนใจอยู่มิได้ และเมื่อสอบเสร็จดอกจานโรย และร่วง รุ่นพี่ที่จบการศึกษาก็จะ
จากมหาวิทยาลัยไป จึงเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์ของนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง นอกจากนี้ จาน ซึ่งออกเสียง
เหมือน อาจารย์ หมายถึง ผู้ที่เคยบวชเรียนจนได้รับการยกย่องและผ่านพิธีเถราภิเษก (หดสรง) เป็นผู้ที่คนเคารพ
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นับถือ มีความรู้และคุณธรรม เป็นครูของคน ต้นจานและดอกจานจึงเป็นต้นไม้และดอกไม้ที่ทาให้เราราลึกถึง
อาจารย์ต้นจานและดอกจานจึงเป็นต้นไม้และดอกไม้ที่ทาให้เราราลึกถึงครูอาจารย์และราลึกถึงอดีต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏ ทั้งราลึกถึง
การก่อร่างสร้างตัวที่คนรุ่นต่างๆ ได้กระทาสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนามาอย่างเป็นลาดับขั้นและมั่นคง

ต้นดอกจาน
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1.3 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์

สภาวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อธิการบดี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หน่วยตรวจสอบภายใน
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
หน่วยงานบริหาร
สานักงานอธิการบดี
1. กองกลาง
2. กองพัฒนานักศึกษา
3. กองบริหารงานบุคคล
4. กองนโยบายและแผน
5. กองคลัง

6

หน่วยงานด้านวิชาการ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. บัณฑิตวิทยาลัย
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คณะนิติศาสตร์
9. คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานสนับสนุนและบริการ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
6. สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ
7. สานักบริการวิชาการ
8. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
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1.4 ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556
เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการและเพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ มีบทบาท
และส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยท้องถิ่น ตามวิถีแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรตราธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยสืบไป
มาตรา 1 มหาวิทยาลัยต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการในศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานโครงการพระราชดาริ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและ
สังคม
มาตรา 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหาร
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับและคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
และธรรมาภิบาล
มาตรา 3 สภามหาวิทยาลัยต้องควบคุมดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนว
นโยบายของรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนาไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
มาตรา 4 มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทุกประเภททุกระดับ
โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล จัดสรรอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับภาระงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตาแหน่ง จัดสรรเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา 5 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรบุคคล อาคาร สถานที่
และอุปกรณ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 6 มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้เป็นอุทยานการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรา 7 มหาวิทยาลัยต้องศึกษาวิจัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศชาติ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนและองค์กรอื่น
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มาตรา 8 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการจัด
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
และบุคคลทั่วไป
มาตรา 9 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ
และทักษะในงานอยู่เสมอ มีจิตบริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรา 10 มหาวิทยาลัยต้องจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดสิ่งอานวยความสะดวก และจัดระบบความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์
ที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้และประสบการณ์สู่การประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม

1.5 ปณิธาน (RESOLUTION)
“วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา”

1.6 ปรัชญา (PHILOSOPHY)
“พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

1.7 ค่านิยม (VALUE)
“สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นาอย่างมีวิสัยทัศน์ 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”

1.9 เอกลักษณ์ “เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”
“เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน”
“A SOURCE OF WISDOM FOR THE LAND”
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1.10 วิสยั ทัศน์ (VISION)
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นิยามวิสัยทัศน์
1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา หมายถึง การมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณภาพ
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในประชาคมอาเซียนและมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมปฏิบัติ
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบในกิจการของมหาวิทยาลัย
3. การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
สังเคราะห์ รวบรวม เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
และภูมิภาค
4. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน ที่ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการวางแผนดาเนินการทุกขั้นตอน

1.11 พันธกิจ (MISSIONS)
1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศไทย
3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
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การเรียนการสอน การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจในอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
9. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1.12 วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมสนับสนุนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจาการ และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
เพื่อนาไปสู่การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ในการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้เข้มแข็งบนฐานความรู้
และตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับการบริการวิชาการ ในการช่วยให้สังคมพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน
5. เพื่อทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นอีสาน โดยการพัฒนา และ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
7. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการ
ในและต่างประเทศ
8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณาจารย์และบุคลากร โดยการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
มีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. เพื่อดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีความจาเป็นและเหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เข้มแข็งและยั่งยืน

1.13 เป้าประสงค์ (GOALS)
1. ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐานระดับสากล
2. สามารถผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
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3. มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
สังคมท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
4. เป็นคลังปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สืบสานอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
6. ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7. ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

1.14 ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIES)
1.14.1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1 ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐานระดับ
สากล
กลยุทธ์
1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี
4. บริหารงานวิชาการในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากร
ประจาการและประชาชนทั่วไป
6. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการ
เป้าประสงค์ที่ 2 ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ
มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์
ส่งเสริมการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ

1.14.2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่น และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 1 มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่น
และภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
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นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบ
ต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 2 มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
สร้างมาตรการจูงใจเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

1.14.2 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนฐานความรู้
เป้าประสงค์ เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ
3. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
4. ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

1.14.4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะ
และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
3. เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric
World University Ranking)
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รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม
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1.14.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 1 ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับองค์กรในท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนและสากล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดลาดับของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2 มีหลักสูตรนานาชาติสาหรับนักศึกษาในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ

1.14.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แห่งการเรียนรู้
ที่เปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพื่อนาไปสู่องค์กร
3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ
4. จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ยุบรวม ยกเลิกหน่วยงานตามความเหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์

5. แสวงหาแหล่งทุนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดหารายได้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (University
Social Responsibility : USR)
7. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยระบบ ICT (e-University)

เวทีกลางแจ้ง

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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ส่วนที่ 2
บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเรียกชื่ออย่าง
อื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (3)
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (2)
(3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจานวนนี้
ให้แต่งตั้งจากบุคคล ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มี
ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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2.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(10 คน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตาแหน่ง
(3 คน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนผู้บริหาร
(4 คน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
(4 คน)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดีทไี่ ด้รับมอบหมาย)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
(4 คน)

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามชุดปัจจุบัน มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 23
คน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จานวน 1 คน โดยมีที่มาของการแต่งตั้ง ดังนี้
1. นายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
3. อธิการบดี ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่
26 เมษายน พ.ศ. 2559
5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ออกคาสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ที่ 003/2556 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

2.3 อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและการส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการ
สมทบ
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(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และ
ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย
(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
(15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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2.4 นโยบายสภามหาวิทยาลัย
1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุน และกากับการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอานาจและหน้าที่ตามมาตรา
18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผน และการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้านเพื่อให้
บรรลุผล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนา
ท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อม
และความจาเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน
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2.5 รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
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นายชยาวุธ จันทร

ดร.ตวง อันทะไชย

นายชวน ศิรินันท์พร

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

ดร.ภูษณ ปรี ย์ มาโนช
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นายรัชดา จุฬารี

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ดร.สุภัทร จาปาทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
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รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งคณบดี

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีสะอาด
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
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อาจารย์ ดร.กมล พลคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา

อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
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อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา

อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา
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2.6 สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการทางานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สภามหาวิทยาลัย เห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้
กากับของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่
2/2548 เรื่อง การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยให้มีโครงสร้าง
การบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ให้จัดตั้ง สานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีรูปแบบการบริหารเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และให้
เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Office of the University Council”
2. ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าสานักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบการบริหารงานของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
3. สานักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
3.1 งานธุรการของสภามหาวิทยาลัย
3.2 เตรียมเอกสารและข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
3.3 จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมของกรรมการและอนุกรรมการที่แต่งตั้ง
ตามมติของสภามหาวิทยาลัย
3.4 แจ้งมติ และรายงานผลการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัย
3.5 ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับงานของสภามหาวิทยาลัย
3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. บุคลากรของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย
5. การจัดระเบียบการบริหารงานภายในของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ทาเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย
6. การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

26

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

26

นอกจากนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบ่งส่วนราชการในสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้การบริหารงานสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. กลุ่มงานเลขานุการ
2. กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย
3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
4. กลุ่มงานสารสนเทศและการบริหารทั่วไป

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559

27
27

2.7 โครงสร้างสานักงานสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา

กลุ่มงานเลขานุการ

นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ

กลุ่มงานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย

นางวัชพร จาปาศรี

กลุ่มงานติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล

กลุ่มงานสารสนเทศ
และบริหารทั่วไป

นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์

นางสาวดลนภา ไชยหันขวา

งวัชพ

28

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

28

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปี พ.ศ. 2559
3.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
1. กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการผลิต และส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

รับทราบนโยบายการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กาหนดนโยบายการจัดตั้ง
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. จัดตั้งงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัยและปฏิรูปประเทศไทย
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2574)
2. จัดตั้งศูนย์วิจัย การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เพื่อการปฏิรูป
การศึกษา การปฏิรูปประเทศไทย และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. จัดงบประมาณการวิจัยร้อยละ 5 ของงบประมาณประจาปี
2560 เพื่อดาเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัย และต่อยอดองค์
ความรู้ นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้
เพิ่มคุณค่าในการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้สัดส่วน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ : สังคมศาสตร์ ในอัตราส่วนร้อยละ 40 : 60
5. จัดสรรทรัพยากรทุกชนิดให้มุ่งสู่เป้าหมายทาให้คนไทยมี
ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ ความสามัคคี เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
มีความพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
29 ม.ค. 59

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559

29
29

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

2

เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
รับทราบรายงานผลการดาเนินการจัดทาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศฟินแลนด์ของสานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา
นานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3
4

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
29 ม.ค. 59

ครั้งที่ 3

18 มี.ค. 59

ครั้งที่ 5

27 พ.ค. 59

2. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎระเบียบประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ
ก็ได้ มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

รับทราบรายงานการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนด
ภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้งบุคลากรตาแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้งบุคลากรตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องรายชื่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดภาระ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2559

2
3
4

5
6
7
8

30

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
29 ม.ค. 59

ครั้งที่ 2

19 ก.พ. 59

ครั้งที่ 2

19 ก.พ. 59

ครั้งที่ 2

19 ก.พ. 59

ครั้งที่ 2

19 ก.พ. 59

ครั้งที่ 3

18 มี.ค. 59

ครั้งที่ 4

22 เม.ย. 59

ครั้งที่ 6

17 มิ.ย. 59

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

30

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

9

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

10
11

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 6

วัน/เดือน/ปี
17 มิ.ย. 59

ครั้งที่ 8

26 ส.ค. 59

ครั้งที่ 10

21 ต.ค. 59

3. กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการกากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การเปิดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

2
3

4

เรื่องการดาเนินการ
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี
จานวน 1,844 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 335 ราย
รวมทั้งสิ้น 2,179 ราย
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558 รวมจานวนทั้งสิ้น 333 ราย
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก
จานวน 9 ราย ระดับปริญญาโท จานวน 50 ราย รวมทั้งสิ้น
จานวน 59 ราย
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาเอก จานวน 10 ราย
และระดับปริญญาโท จานวน 38 ราย รวมจานวนทั้งสิ้น 48 ราย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
27 พ.ค. 59

ครั้งที่ 9

28 ก.ย. 59

ครั้งที่ 10

21 ต.ค. 59

ครั้งที่ 12

23 ธ.ค. 59

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559

31
31

5. พิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัยสถาบัน
สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว มีผลการดาเนินการดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงาน
วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัยสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะ
เทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
6. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
ในรอบปี พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาเรื่องอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด มีผลการดาเนินการดังนี้
7.1 อนุมัติหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 10 หลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
7.1.1 หลักสูตรปรับปรุง จานวน 7 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
ลาดับ

หลักสูตร

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

3

วิทยาศาสตรบัณฑิต

4

เทคโนโลยีบัณฑิต

5

บัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา
(1)สารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(2) รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(3) วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(4) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร พ.ศ. 2556
(5) การบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 6

วัน/เดือน/ปี
17 มิ.ย. 59

ครั้งที่ 7

22 ก.ค.59

ครั้งที่ 7

22 ก.ค. 59

ครั้งที่ 10

21 ต.ค. 59

ครั้งที่ 12

23 ธ.ค. 59

(2) ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
1
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หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 6

วัน/เดือน/ปี
17 มิ.ย. 59

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม
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(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 6

วัน/เดือน/ปี
17 มิ.ย. 59

7.1.2 หลักสูตรใหม่ จานวน 3 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
1

ลาดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

(1) การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557
(2) ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา
หลักสูตร

1

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) สังคมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 7

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 7

วัน/เดือน/ปี
22 ก.ค. 59

วัน/เดือน/ปี
27 พ.ค. 59
22 ก.ค. 59

7.2 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา
ลาดับ

หลักสูตร

1

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2

วิทยาศาสตรบั ณฑิต

สาขาวิชา
(1) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(2) บริหารธุรกิจเกษตร
หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2553
(3) เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2555
(4) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
19 ก.พ. 59

ครั้งที่ 5

27 พ.ค. 59

ครั้งที่ 5

27 พ.ค. 59

ครั้งที่ 5

27 พ.ค. 59

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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ลาดับ
3

4

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
(5) ภาษาไทย
หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2555
(6) ภาษาจีน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(7) พลศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(8) การจัดการสิ่ งแวดล้ อม
ชุมชน หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2555

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
27 พ.ค. 59

ครั้งที่ 5

27 พ.ค. 59

ครั้งที่ 10

21 ต.ค. 59

ครั้งที่ 10

21 ต.ค. 59

7.3 การยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1 หลักสูตร
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

อนุ มั ติให้ ย กเลิ กหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิต สาขาวิช าชีพ
ครู ป ฐมวัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
27 พ.ค. 59

7.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1 หลักสูตร

34

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หน่วยกิตวิชาทุกสาขาวิชาดังนี้
1.1 จากเดิม “1000401 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา 1(50)”
แก้ไขเป็น “1000401 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา 1(0-2-1)”
1.2 จากเดิม “1000402 การทดลองสอน 1(50)”
แก้ไขเป็น “1000402 การทดลองสอน 1(0-2-1)”

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
27 พ.ค. 59

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

34

7.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1 หลักสูตร
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 1 วิชา ดังนี้
จากเดิม “2015408 โครงการวิจัยฟิสิกส์ 2(1-2-3)”
แก้ไขเป็น “2015323 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)”

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
27 พ.ค. 59

7.6 การจัดทาหลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1 หลักสูตร
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

การจัดทาหลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลาง สาย
วิชาการ รุ่นที่ 1 และการขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 6

วัน/เดือน/ปี
17 มิ.ย. 59

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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8. พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ มีผลการดาเนินการ
ดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

รับทราบประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
โดยได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชุดใหม่ จานวน 11 ราย
สภามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามความในมาตรา 16 วรรคสาม
แห่งพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมีมติ
เป็นเอกฉันท์เลือก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์”
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็ น อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลั ย

2

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3

วัน/เดือน/ปี
18 มี.ค. 59

18 มี.ค. 59

9. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเทียบเท่าศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีผลการ
ดาเนินการดังนี้
9.1 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ จานวน1 ราย
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
แต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ จานวน 1 ราย
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช สาขาวิชาภาษาไทย

2
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การประชุม
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
ครั้งที่ 4 22 เม.ย. 59
ครั้งที่ 10

21 ต.ค. 59

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

36

9.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 19 ราย
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

ผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จานวน 7 ราย
ประกอบด้วย
1) อาจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
2) อาจารย์ ดร.ดไนยา สังเกตการณ์ สาขาวิชานาฏศิลป์
3) อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา สาขาวิชาการวัดผลประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา
4) อาจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน
การสอน
5) อาจารย์ ดร.พรรณวิไล ชมชิด สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
6) อาจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7) อาจารย์ ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา สาขาวิชาการจัดการ
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดยวิธีปกติ จานวน 4 ราย ประกอบด้วย
1) อาจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2) อาจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ สาขาวิชาชีววิทยา
3) อาจารย์ปัญญา เสนาเวียง สาขาวิชาปรัชญา
4) อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จานวน
8 ราย
1) อาจารย์บัญชา พุฒิวนากุล สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการ
พัฒนา
2) อาจารย์วิชัย วัชรเวคะวิชญ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
3) อาจารย์อริยานุวัฒน์ สมาธยกุล สาขาวิชาภาษาไทย
4) อาจารย์พิมพ์พรรณ คัยนันทน์ สาขาวิชาการจัดการ
5) อาจารย์กอบชัย นิกรพิทยา สาขาวิชาการเงิน
6) อาจารย์พรวดี รักษาศรี สาขาวิชาการจัดการ
7) อาจารย์ ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8) อาจารย์ ดร.นิ ศารัตน์ โชติเชย สาขาวิชาการจัดการ

2

3

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 4

วัน/เดือน/ปี
22 เม.ย. 59

ครั้งที่ 7

22 ก.ค. 59

ครั้งที่ 10

21 ต.ค. 59

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559

37
37

10. แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการ
ดังนี้ ในรอบปี พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558)
รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 4
ตามหลักเกณฑ์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดินและจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ โดยได้ยึดถือ
แนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนตามฐานเงินเดือนของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2
3

4
5
6

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
29 ม.ค. 59

ครั้งที่ 2

22 เม.ย. 59

ครั้งที่ 7

22 ก.ค. 59

ครั้งที่ 8

26 ส.ค. 59

ครั้งที่ 11

18 พ.ย. 59

ครัง้ ที่ 11

18 พ.ย. 59

12. ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มีผลการ
ดาเนินการดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

38

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

38

13. พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

เห็นชอบแต่งตั้งนายประสิน ปูนอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เห็นชอบกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
รับทราบรายงานการสั่งให้ปลดข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่ 2581/2559 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ
โดยให้ลงโทษปลดนางสมสวย ราจวน ออกจากราชการ ตามมาตรา
48(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

2
3

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 2

วัน/เดือน/ปี
19 ก.พ. 59

ครั้งที่ 3

18 มี.ค. 59

ครั้งที่ 7

22 ก.ค. 59

14. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1
2

3
4
5
6

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2558 จานวน 11 ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น จานวน 9 ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 16 ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 16 ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จานวน 6 ราย

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1

วัน/เดือน/ปี
29 ม.ค. 59

ครั้งที่ 1

29 ม.ค. 59

ครั้งที่ 2

19 ก.พ. 59

ครั้งที่ 3

18 มี.ค. 59

ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 4

22 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559

39
39

ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

7

แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จานวน 4 ราย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จานวน
9 ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย จานวน 5 ราย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย จานวน
9 ราย (แต่งตั้งใหม่)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 2 ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 7 ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จานวน 10 ราย
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง จานวน 1 ราย

8
9
10
11
12
13
14

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 5

วัน/เดือน/ปี
27 พ.ค. 59

ครั้งที่ 5

17 มิ.ย. 59

ครั้งที่ 7

22 ก.ค. 59

ครั้งที่ 8

26 ส.ค. 59

ครั้งที่ 10

21 ต.ค. 59

ครั้งที่ 11

18 พ.ย. 59

ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 11

18 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59

15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี หรือ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ มีผลการดาเนินการดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
อนุมัติการต่อเวลาราชการของ รองศาสตราจารย์ ดร.กนก
สมะวรรธนะ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้รับ
ราชการต่อไปได้จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบ
ห้าปีบริบูรณ์ โดยมีหน้าที่สอนและวิจัย และให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 9

วัน/เดือน/ปี
28 ก.ย. 59

16. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น มีผลการดาเนินการดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น

40

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

40

17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะ มีผล
การดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

เห็นชอบประวัติและผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์
ดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม เพื่อประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2558
รับทราบการแจ้งเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษา และพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการไม่รับรองคุณวุฒิการศึกษาของ
หลักสูตรของประเทศไทยในอนาคต

2
3

การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 10

วัน/เดือน/ปี
21 ต.ค. 59

ครั้งที่ 11

18 พ.ย. 59

ครั้งที่ 12

23 ธ.ค. 59

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559

41
41

3.2 สรุปประมวลผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2559
3.2.1 การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ลาดั
บ

1

2
3
4

เรื่องการดาเนินการ

อนุมัติปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2556-2557
อนุมัติประกาศนียบัตร
บัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558
อนุมัติปริญญา ผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปี
การศึกษา 2559
อนุมัติปริญญา ผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปี
การศึกษา 2559

ระดับ
ปริญญา
ตรี

ระดับ ระดับ
ระดับ
บัณฑิต ปริญญา ปริญญา
ศึกษา
โท
เอก

รวม
ทั้ง
สิ้น

การ
ประชุม
ครั้งที่

วัน/
เดือน/ปี

1,844

335

-

-

2,179

ครั้งที่ 5

27 พ.ค.
59

-

333

-

-

333

ครั้งที่ 9

28 ก.ย.
59

-

-

50

9

59

ครั้งที่ 10 21 ต.ค.
59

-

-

38

10

48

ครั้งที่ 12 23 ธ.ค.
59

3.2.2 การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
3.2.2.1 ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
ลา
ตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
สาขาวิชา
ดับ
ทางวิชาการ
1 รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัฐประศาสนศาสตร์
ดร.สัญญา เคณาภูมิ
2 รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาษาไทย
ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช

42

สังกัดคณะ
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะครุศาสตร์

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

42

3.2.2.2 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 19 ราย
ลา
ตาแหน่ง
ดับ
ทางวิชาการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

สาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ไชยยันต์
สกุลไทย
อาจารย์ ดร.ดไนยา
สังเกตการณ์
อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.วนิดา ผาระ
นัด
อาจารย์ ดร.พรรณวิไล
ชมชิด
อาจารย์ ดร.ธนัณชัย
สิงห์มาตย์
อาจารย์ ดร.สุนทรียา
ไชยปัญหา
อาจารย์ ดร.ยุทธพงศ์
ทิพย์ชาติ
อาจารย์ ดร.ปิยะวดี
สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.ปัญญา
เสนาเวียง
อาจารย์ ดร.เนตรชนก
จันทร์สว่าง
อาจารย์บัญชา
พุฒิวนากุล
อาจารย์วิชัย
วัชรเวคะวิชญ์
อาจารย์อริยานุวัฒน์ สมาธ
ยกุล
อาจารย์พิมพ์พรรณ
คัยนันทน์
อาจารย์กอบชัย
นิกรพิทยา

นาฏศิลป์
การวัดผลประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรและ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตรศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ปรัชญา
วิทยาศาสตรศึกษา
สังคมศาสตร์และ
การพัฒนา
ปรัชญาและศาสนา
ภาษาไทย
การจัดการ
การเงิน

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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ลา
ตาแหน่ง
ดับ
ทางวิชาการ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อาจารย์พรวดี
รักษาศรี
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ พล
วิเศษ
อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติ
เชย

สาขาวิชา

คณะ

การจัดการ

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการ
จัดการ

สัตวศาสตร์
การจัดการ

3.2.3 หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
3.2.3.1 หลักสูตรปรับปรุง จานวน 7 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบั ณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(2) รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
(3) วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559
(4) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
(5) การบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

(2) ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร
ลา
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
ดับ
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร
ลา
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
ดับ
1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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สาขาวิชา
(1) รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม

44

3.2.3.2 หลักสูตรใหม่ จานวน 3 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลา
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
ดับ
1 บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) การโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

(2) ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา
ลา
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
ดับ
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) สังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

3.2.3.3 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร 8 สาขาวิชา

1
2

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบั ณฑิต

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต

4

ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

ลา
ดับ

สาขาวิชา
(1) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(2) บริหารธุรกิจเกษตร หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
(3) เทคโนโลยีการอาหาร หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
(4) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
(5) ภาษาไทย หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
(6) ภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(7) พลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(8) การจัดการสิ่งแวดล้ อมชุมชน หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555

3.2.3.4 การยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1 หลักสูตร
ลา
เรื่องการดาเนินการ
ดับ
1 อนุ มั ติให้ ย กเลิ กหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิต สาขาวิช าชีพครู
ปฐมวัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

การประชุม
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
ครั้งที่ 5
27 พ.ค. 59

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559

45
45

หลักสูตร

3.2.3.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1

ลา
เรื่องการดาเนินการ
ดับ
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2556 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตวิชา
ทุกสาขาวิชาดังนี้
1.1 จากเดิม “1000401 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา 1(50)”
แก้ไขเป็น “1000401 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม ใน
สถานศึกษา 1(0-2-1)”
1.2 จากเดิม “1000402 การทดลองสอน 1(50)”
แก้ไขเป็น “1000402 การทดลองสอน 1(0-2-1)”

การประชุม
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
ครั้งที่ 5
27 พ.ค. 59

3.2.3.6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1
หลักสูตร
ลา
เรื่องการดาเนินการ
ดับ
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556 และ พ.ศ. 2557 ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน กลุ่ม
วิชาเอกบังคับ จานวน 1 วิชา ดังนี้
จากเดิม “2015408 โครงการวิจัยฟิสิกส์ 2(1-2-3)”
แก้ไขเป็น “2015323 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)”

การประชุม
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
ครัง้ ที่ 5
27 พ.ค. 59

3.2.3.7 การจัดทาหลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1 หลักสูตร
ลา
เรื่องการดาเนินการ
ดับ
1 การจัดทาหลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับกลาง สาย
วิชาการ รุ่นที่ 1 และการขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

46

การประชุม
วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่
ครั้งที่ 6
17 มิ.ย. 59

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม
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อนุมัติ

3.2.4 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่สภามหาวิทยาลัย
3.2.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 7 ฉบับ

ลาดับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคลากรให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
พ.ศ. 2559
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เนื่องจากไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ พ.ศ. 2559
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
3.2.4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน – ฉบับ
- ไม่มี3.2.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 4 ฉบับ
ลาดับ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคลากรตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งบุคลากรตาแหน่งประเภท
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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3.2.4.4 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 16 ฉบับ
ลาดับ
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0002/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0004/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
รายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2558
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0005/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง
และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0006/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคล ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0008/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0012/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0013/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0016/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0018/2559เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0021/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0025/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0035/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0038/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ 0039/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่ว่าง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0040/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย แทนตาแหน่งที่ว่าง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0044/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่ว่าง

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม
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3.3 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2559
การ
ประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1/2559

29 มกราคม 2559

สถานที่

เวลาเริ่ม เวลาเลิก

11/2559 18 พฤศจิกายน 2559

แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท
ตาบลเขาค้อ อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องโฟร์ริเวอร์ 2
โรงแรมรามาด้า พลาซ่า บางกอก แม่น้า ริเวอร์ไซด์
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

12/2559

ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 09.30 น. 11.30 น.

2/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559
3/2559

18 มีนาคม 2559

4/2559

22 เมษายน 2559

5/2559 27 พฤษภาคม 2559
6/2559

17 มิถุนายน 2559

7/2559 22 กรกฎาคม 2559
8/2559

26 สิงหาคม 2559

9/2559

28 กันยายน 2559

10/2559

21 ตุลาคม 2559

23 ธันวาคม 2559

09.30 น. 12.00 น.
09.30 น. 11.30 น.
09.30 น. 12.00 น.
09.30 น. 11.30 น.
09.30 น. 12.15 น.
09.30 น. 12.00 น.
09.30 น. 11.30 น.
09.30 น. 11.30 น.
14.00 น. 17.00 น.
09.30 น. 12.00 น.
09.30 น. 12.00 น.

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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3.4 ร้อยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ประจาปี พ.ศ. 2559
การประชุม
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
1/2559
29 ม.ค. 2559
2/2559
19 ก.พ. 2559
3/2559
18 มี.ค. 2559
4/2559
22 เม.ย. 2559
5/2559
27 พ.ค. 2559
6/2559
17 มิ.ย. 2559
7/2559
22 ก.ค. 2559
8/2559
26 ส.ค. 2559
9/2559
28 ก.ย. 2559
10/2559
21 ต.ค. 2559
11/2559
18 พ.ย. 2559
12/2559
29 ธ.ค. 2559
โดยรวมเฉลี่ย
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บุคคลภายนอก
(รวม 13 คน)
จานวน ร้อยละ

บุคคลภายใน
(รวม 10 คน )
จานวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
(รวม 23 คน)
จานวน ร้อยละ

หมายเหตุ
ลาการประชุม

7

53.84

10

100.00

17

73.91

6

6

46.15

10

100.00

16

69.56

7

9

69.23

10

100.00

19

82.60

4

9

69.23

10

100.00

19

82.60

4

10

76.92

10

100.00

20

86.95

3

9

69.23

10

100.00

19

82.60

4

9

69.23

10

100.00

19

82.60

4

5

38.46

10

100.00

15

65.21

8

10

76.92

9

90.00

19

82.60

4

8

61.53

8

80.00

16

69.56

7

11

85.00

10

100.00

21

91.30

2

6

46.15

10

100.00

16

69.56

7

8.25

63.45

9.75

97.50

18.00

78.26

5.00

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2559ประจาปี พ.ศ. 2559
รายงานผลการดทยลั
าเนิยนราชภั
งานสภามหาวิ
ทยาลัยประจํ
ราชภัฏามหาสารคาม
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3.5 งบประมาณในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2559
การ
ประชุม
ครั้งที่
วัน/
เดือน/ปี

ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก

ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม

ค่าเบี้ยประชุม
(เลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประชุม

บุคคล
ภายนอก

บุคคล
ภายใน

ครั้งที่ 1

24,000

25,000

64,632

805

5,000

66,545

185,982

ครัง้ ที่ 2

21,000

25,000

920

550

5,000

16,518

68,988

ครั้งที่ 3

29,000

25,000

16755

625

5,000

31,810

108,190

ครั้งที่ 4

30,000

25,000

11748

625

5,000

18,901

91,274

ครั้งที่ 5

33,000

25,000

15220

650

5,000

13,968

92,838

ครั้งที่ 6

27,000

25,000

11950

625

5,000

14,388

83,963

ครั้งที่ 7

30,000

25,000

8960

625

5,000

14,357

83,942

ครั้งที่ 8

18,000

25,000

74,630

525

5,000

14,544

13,7699

ครั้งที่ 9

33,000

22,500

74,630

550

4,500

120,896 255,526

ครั้งที่ 10

27,000

20,000

575

575

5,000

20,815

73,965

ครั้งที่ 11

36,000

25,000

16220

650

4,500

11,060

93,430

ครั้งที่ 12

21,000

25,000

6140

525

4,500

23,650

80,815

รวม
ทั้งหมด

329,000

292,500

302,380

7,330

58,500

367,452 1,357,162

เฉลี่ย

27,416.67

29,250

25,198.33

410.83

4,875

30,621 113,096.83

ค่าเบี้ยประชุม

เบิกจาก
ทรัพย์
สิน

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

รายงานผลการดํ
าเนิาเนิ
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิททยลัยาลั
ยราชภั
ฏมหาสารคามประจํ
ประจาาปี
พ.ศ. 2559
2559
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3.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. การจัดทาเว็ปไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://council.rmu.ac.th/newcouncil/
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2. การจัดทาสื่อออนไลน์หรือ Facebook สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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3. การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว “พระวรุณ”

สรุปวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งกับ จม.ข่าวพระวรุณว่า
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิสสัย
เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยสรุปที่สาคัญ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการแจ้งเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสาคัญการดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการไม่รับรอง
คุณวุฒิการศึกษาของหลักสูตรของประเทศไทยในอนาคต ดังนี้ 1) ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2) ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นหลักประกัน
ของคุณภาพบัณฑิตทุกระดับและทุกสาขาวิชา และ 3) จัดระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เท่าเทียมกับนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ อาทิ การชาระค่าลงทะเบียน ซึ่งอาจชาระเป็นรายภาค
การศึกษาหรือ รายปี มิใช่การชาระครั้งเดียวต่อรายหลักสูตร โดยชาระค่าลงทะเบียนจากนักศึกษาโดยตรง การ
กาหนดคืนเงินค่าลงทะเบียนในกรณีต่างๆ
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการขอลาออกของนายตวง อันทะไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นเหตุให้ตาแหน่งว่างลง
ซึ่งการลาออกเป็นไปตามข้อ 12 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 โดยให้คณะกรรมการตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0039/2559 ฉบับ
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง ของนายตวง อันทะไชย สภามหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
เพื่อดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่ว่างต่อไป
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3.7 รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในรอบปี
2559 โดยให้กรรมการสภาแต่ละคน ตอบแบบสอบถามการประเมินการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด แบบสอบถามมีทั้งหมด 46 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
คือ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 9 ข้อ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มี 26 ข้อ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย มี 11 ข้อ นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถาม
ปลายเปิด ให้เขียนข้อเสนอแนะในการทาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะส่วนตัว โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีคุณลักษณะส่วนตัวอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 1 ข้อ
คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อคือ คุณสมบัติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ความรู้ ความสามารถของกรรมการสภาครอบคลุมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 3 ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา3 อันดับ คือ การอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
และประกาศนียบัตร การพิจารณาเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก จานวน 23 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคะแนนเท่ากัน จานวน 6 ข้อ คือ การออกระเบียบ
ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ประกาศ
และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการนั้น การกากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
การแต่งตั้งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ฐานะเทียบเท่าคณะ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้
ข้อเสนอแนะในวาระการประชุมของกรรมการสภาแต่ละท่าน และสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 8 ข้อ
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อ คือ ความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนของเอกสารการประชุม รายงานผล
การติดตามการดาเนินงานตามมติที่ป ระชุม ในครั้ งที่ผ่ านมามี ความชัดเจน และรู ป แบบการบัน ทึ ก และ
รายงานการประชุม การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการประชุมของกรรมการสภาแต่ละครั้งการส่งรายงานการ
ประชุม เพื่อกลั่นกรอง แก้ไขความถูกต้อง/ครอบคลุม/ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ไม่มี –
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
2.1 ควรให้อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เสนอนโยบายที่ปฏิบัติได้จริง
ต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนปฏิบัติหน้าที่
2.2 ควรมีการประเมินอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ ในแต่ละปีเพื่อตรวจสอบศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ควรที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเพื่อรับการพิจารณาเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
เพื่อปรับปรุงการทางาน
2.3 ควรมีการประเมินอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ ในระหว่างครึ่งหนึ่งของการดารงตาแหน่ง
(2 ปี) เพื่อประเมินว่า จะให้ดารงตาแหน่งต่อไป หรือไม่
2.4 ควรจัดให้มีการประชุมหรือกาหนดนโยบายและทิศทางใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และอนาคต
3. ด้านการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
-ไม่มี-
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3.8 ผลการศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2559
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
เฮลซิงกิ โดยมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ตั้งอยู่ในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1829 เป็นมหาวิทยาลัยที่
ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในฟินแลนด์ แต่เดิมก่อตั้งในปี ค.ศ. 1640 ที่เมืองตุรกุในชื่อ “รอยัลอคาเดมีออฟเตอร์”
ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 36,500 คน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัย
ซึ่งแพร่กระจายใน 11 คณะ และ 11 สถาบันวิจัย โดยในแต่ละคณะมีสถาบันวิจัยของตัวเอง
มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานทางวิชาการออกเป็นทั้งสิ้น 11 คณะ ได้แก่
1. คณะศาสนศาสตร์
2. คณะนิติศาสตร์
3. คณะแพทยศาสตร์
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์
6. คณะเภสัชศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา
8. คณะพฤติกรรมศาสตร์
9. คณะสังคมศาสตร์
10. คณะเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ในส่วนราชการหรือคณะที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาดูงานคือ ส่วนของคณะ
พฤติกรรมศาสตร์ ในส่วนของภาควิชา การฝึกหัดครู ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่างจากการฝึกหัดครูของประเทศไทยคือ
ในประเทศไทยจะให้หน่วยงานราชการหรือคณะที่รับผิดชอบการฝึกหัดครูมีศักดิ์เป็นคณะ คือ คณะครุศาสตร์
หรือ คณะศึกษาศาสตร์ ในภาควิชาการฝึกหัดครูของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วยสาขาวิชา
1. Class Teacher Education
2. Craft Studies and Craft Teacher Education
3. Home Economics and Home Economics Teacher Education
4. Special Education
5. Kindergarten Teacher and Early Childhood Education
6. Subject Teacher Education
ในเวลา 13.30 น. ของวันเดียวกันสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาดูงานและทาสัญญา
ความเข้าใจ (MOU) กับฟินแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี (Finland University) ฟินแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี เป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้น
จากการร่วมอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์สามแห่งในการที่จะพัฒนามวลมนุษยชาติโดยใช้อุดมศึกษา
เป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
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1. University of Eastern Finland
2. University of Tampere
3. University of Turku
University of Eastern Finland เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของฟินแลนด์ ที่มีความเชียวชาญทางการแพทย์
และวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะที่ University of Tampere มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และวัฒนธรรม ในขณะที่ University of Turku มีชื่อเสียงทางด้าน เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
การฝึกหัดครู และเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ ศาสตราจารย์ ดร. เอรโน่ เลติเนน ผู้ซึ่งเป็นนักการศึกษาที่
ชาวฟินแลนด์ยกย่องให้เป็นผู้นาด้านการฝึกหัดครูและทาให้การปฏิรูปการศึกษาของฟินแลนด์ประสบความสาเร็จ
ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการอันเนื่องมาจากการรวมตัวกันของทั้งสามหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงเล็งเห็นความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้มา
การลงนามในสัญญาความร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาโรงเรียนฝึกหัดครูหรือ โรงเรียนสาธิต
2. พัฒนาระบบการฝึกหัดครู หรือคณะครุศาสตร์
3. พัฒนาและส่งเสริมการทาวิจัย
4. พัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
5. ร่วมการส่งเสริมการหารายได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ประจาปี พ.ศ. 2559
บทนา

ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2559

สภามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการ
กาหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ กาหนดระบบและกลไกและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่จะนาไปสู่แนว
ทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในมาตรา 18
กาหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคานึงถึง
ความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามข้อกาหนดของเกณฑ์การประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับสภา
มหาวิทยาลัย เช่น เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสภาบัน (สกอ. 7.1) และ ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน (สมศ. 12) กาหนดให้สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดให้ครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสภามหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลผลการ
บริหารงานของสภามหาวิทยาลัย ตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษากาหนด เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน ได้แก่ แบบประเมินสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2559
ขอบเขตของการประเมิน
ประชากร
ประชากรในการสารวจครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน
20 คน ซึ่งจานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมี 23 คน แต่มีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จานวน 3 คน ลาออก
มิติการประเมิน
มิติการประเมินแบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มิติที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
มิติที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบประเมินการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ เรียงลาดับ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” และมีคาถาม
ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและเสนอแนะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 มิติที่ 1 คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 มิติที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 26 ข้อ
ส่วนที่ 3 มิติที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 11 ข้อ
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามกรอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตรวจสอบแก้ไขจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
2. แจกแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย 2 ช่องทาง คือ จัดส่งแบบประเมิน
ทางไปรษณีย์ และแจกแบบประเมินในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. เก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูล
4. จัดทาสรุปรายงานผลประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ และจากการแจกแบบประเมินในการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามแต่ละข้อในแต่ละด้าน แล้วนาคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้
ช่วงค่าเฉลี่ย
ระดับความเหมาะสม
1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
1.51 - 2.50
น้อย
2.51 - 3.50
ปานกลาง
3.51 - 4.50
มาก
4.51 - 5.00
มากที่สุด
นาข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดมาเรียบเรียงภาษาให้เหมาะสมและนาเสนอต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. ร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาผลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นเชิงประเมิน ไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
สภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยใช้สาหรับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์
และแจกแบบประเมินในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จานวน 20 คน และได้รับข้อมูลตอบกลับ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
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รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ทยลัาเนิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
าปฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2559 ประจาปี พ.ศ.2559
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิ
ทยาลัประจํ
ยราชภั
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมิติที่ 1 คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับความเหมาะสม
รายการ

5

1. คุณสมบัติของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
2. ความเป็นกลางและธารงไว้
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของนายก
สภา
3. ความเป็นกลางและธารงไว้
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ความเป็นกลางและธารงไว้
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของผู้แทน
ผู้บริหาร
5. ความเป็นกลางและธารงไว้
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของ
ประธาน สภาคณาจารย์
6. ความเป็นกลางและธารงไว้
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของผู้แทน
คณาจารย์
7. ความรู้ ความสามารถ
ของกรรมการสภาครอบคลุม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
8. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตน
ในการปฏิบัติหน้าที่
9. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

4

3

2

1

0
(0)
2
(12.5)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

5
9
2
(31.25) (56.25) (12.5)

0
(0)

5
9
2
(31.25) (56.25) (12.5)
4
9
3
(25) (56.25) (18.75)

8
8
(50)
(50)
5
9
(31.25) (56.25)

ไม่
S.D.

ตอบ
0 4.50 0.52

การ
แปลผล
มาก

0

4.19 0.66

มาก

0
(0)

0

4.19 0.66

มาก

0
(0)

0
(0)

0

4.19 0.66

มาก

0
(0)

0
(0)

0

4.06 0.68

มาก

5
10
(31.25) (62.5)

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.25 0.58

มาก

9
6
(56.25) (37.5)

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.50 0.63

มาก

8
7
(50) (43.75)

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.44 0.63

มาก

10
5
(62.5) (31.25)

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.53 0.63 มากที่สุด

รวม

4.22 0.52

มาก

รายงานผลการดํ
าเนินาเนิ
งานสภามหาวิ
ทยลัทยยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจํ
าป าปี
พ.ศ.พ.ศ.2559
2559
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ

6363

จากตารางที่ 1 พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะส่วนตัว
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.22 ) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีคุณลักษณะส่วนตัวอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จานวน 1 คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (  = 4.53 ) และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จานวน 8 ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา 3 อันดับ คือ คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (  = 4.50 ) ความรู้
ความสามารถของกรรมการสภาครอบคลุมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (  = 4.50 ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ (  = 4.44 ) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือค่าความเป็นกลาง
และธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของประธานสภาคณาจารย์(  = 4.06 )
1. ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
-ไม่มี-
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมิติที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ระดับความเหมาะสม
รายการ

5

4

1. การกาหนดนโยบายของ
4
11
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา (25) (68.75)
การวิจัย การให้ บริการทาง
วิชาการ แก่สังคม การผลิต
และส่งเสริมวิทยฐานะครู
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม แล
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การอนุมัติแผนพัฒนาของ
6
9
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา (37.5) (56.25)
การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการ แก่สังคม การผลิต
และส่งเสริมวิทยฐานะครูการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. การออกระเบียบ ประกาศ
8
8
(50)
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (50)
หรือมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็น ผู้ออก
ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับสาหรับ ส่วนราชการ
นั้น
4. การกากับมาตรฐาน
9
6
การศึกษาการประกันคุณภาพ (56.25) (37.5)
การศึกษา
5. การติดตามประเมินผล
8
7
(50) (43.75)
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ไม่
ตอบ



S.D.

การ
แปลผล

3

2

1

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.19 0.54

มาก

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.31 0.60

มาก

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.50 0.52

มาก

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.50 0.63

มาก

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.44 0.63

มาก

รายงานผลการดํ
าเนินาเนิ
งานสภามหาวิ
ทยลัทยยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจํ
าป าปี
พ.ศ.พ.ศ.2559
2559
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ

6565

ระดับความเหมาะสม
รายการ

5

4

6. การอนุมัติให้ปริญญา
10
6
(62.5) (37.5)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร
7. การพิจารณาให้ความ
8
8
(50) (50)
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
8. การพิจารณาเสนอปรด
9
7
(56.25) (43.75)
เกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
9. การพิจารณาเสนอโปรด
7
9
(43.75) (56.25
เกล้าฯ ให้ปริญญาดุษฎี
)
กิตติมศักดิ์
10. การแต่งตั้งรองอธิการบดี
8
8
(50)
(50)
คณบดีผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก และ
ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ
11. การมีส่วนร่วมในการ
8
8
แสดงความคิดเห็นและการให้ (50)
(50)
ข้อเสนอแนะในวาระการ
ประชุมของกรรมการสภาแต่
ละท่าน

66

ไม่

ตอบ
0 4.63

S.D.

การ
แปลผล

0.50

มากที่สุด

3

2

1

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.50

0.52

มาก

0
0)

0
(0)

0
(0)

0

4.56

0.51

มากที่สุด

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.44

0.51

มาก

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.50

0.52

มาก

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.50

0.52

มาก

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
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ยราชภั
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ระดับความเหมาะสม
รายการ

5

12. ระยะเวลาในการประชุม
สภาแต่ละครั้ง 2 ชั่วโมง
13. วาระการประชุมสภาแต่
ละครั้งมีจานวนเพียงพอกับ
เวลาการประชุม
14. การมาร่วมการประชุม
อย่างสม่าเสมอของ
คณะกรรมการสภา
แต่ละท่าน
15. บรรยากาศการประชุม
ส่งเสริม กระตุ้นให้กรรมการ
ทุกท่านมีความเป็นอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น
16. การแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
17. การอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
18. การออกระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารการเงิน
19. การพิจารณาดาเนิน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดม ศึกษาและ
ตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดม ศึกษามอบหมาย

4

3

2

1

5
7
(31.25) (43.75)
7
7
(43.75) (43.75)

4
(25)
2
(12.5)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

3
9
(18.75) (56.25)

4
(25)

0
(0)

7
(43.75)

1
(6.25)

ไม่
ตอบ



S.D.

การ
แปลผล

0

4.06 0.77

มาก

0

4.31 0.70

มาก

0
(0)

0

3.94 0.68

มาก

0
(0)

0
(0)

0

4.38 0.62

มาก

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.44 0.51

มาก

8
(50)

5
(31.25)

0
(0)

0
(0)

0

3.88 0.72

มาก

3
11
(18.75) (68.75)

2
(12.5)

0
(0)

0
(0)

0

4.06 0.57

มาก

4
11
(25) (68.75)

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0

4.19 0.54

มาก

8
(50)

7
9
(43.75) (56.25)
3
(18.75)

รายงานผลการดํ
าเนินาเนิ
งานสภามหาวิ
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ประจํ
าป าปี
พ.ศ.พ.ศ.2559
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ฏมหาสารคาม
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รายการ

ระดับความเหมาะสม
5

4

20. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
6
9
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล (37.5) (56.25)
หนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่ง เรื่องใด หรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด อันอยู่ในอานาจและ
หน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
21. การพิจารณาและให้ความ
4
12
เห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
(25)
(75)
กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดี หรือสภาวิชาการ
เสนอ
22. การส่งเสริม สนับสนุน
4
10
และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนา (25) (62.5)
ความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับ
สถาบันอื่น
23. สภามหาวิทยาลัย
ดาเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้
เกิดธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัย

68

7
9
(43.75) (56.25)

S.D.
ไม่

ตอบ
0 4.31 0.60

การ
แปลผล

3

2

1

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.25 0.45

มาก

2
(12.5)

0
(0)

0
(0)

0

4.13 0.62

มาก

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.44 0.51

มาก

มาก

24. สภามหาวิทยาลัยมีการ
5
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ (31.25)
ฝ่ายบริหารและใช้ผลการ
ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร

8
3
(50) (18.75)

0
(0)

0
(0)

0

4.13 0.72

มาก

25. สภามหาวิทยาลัยได้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

8
(50)

0
(0)

0
(0)

0

4.50 0.52

มาก

8
(50)

0
(0)
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นงานสภามหาวิ
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รายการ

ระดับความเหมาะสม
5

26. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติ 10
หน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ (62.5)
มหาวิทยาลัย

4

3

2

1

6
(37.5)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

รวม

S.D.
ไม่

ตอบ
0 4.63 0.50
4.33 0.60

การ
แปลผล
มากที่สุด
มาก

รายงานผลการดํ
าเนินาเนิ
งานสภามหาวิ
ทยลัทยยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจํ
าป าปี
พ.ศ.พ.ศ.2559
2559
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ

6969

จากตารางที่ 2 พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยโดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.33) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด
จานวน 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดและรองลงมา คือ การอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร (  = 4.63) สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
(  = 4.63) การพิจารณาเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี (  = 4.56 ) และ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จานวน 23 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มาก จานวน 6 ข้อ คือ การกากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา (  = 4.50) การแต่งตั้ง
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัว
หน้าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ฐานะเทียบเท่าคณะ (  = 4.50) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้
ข้อเสนอแนะในวาระการประชุมของกรรมการสภาแต่ละท่าน (  = 4.50) การออกระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หรือมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับ
ส่วนราชการนั้น (  = 4.50) การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด (  = 4.50) สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(  = 4.50) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ข้อ คือ การมาร่วม การประชุมอย่างสม่าเสมอ ของกรรมการสภา
แต่ละท่าน (  = 3.94 ) และการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (  = 3.88)
2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
2.1 ควรให้อธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เสนอนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงต่อสภา
มหาวิทยาลัยก่อนการปฏิบัติหน้าที่
2.2 ควรมีการประเมินอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ ในแต่ละปีเพื่อตรวจสอบศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงการทางาน
2.3 ควรมีการประเมินอธิการบดี คณบดี และผู้อานวยการ ในระหว่างครึ่งหนึ่งของการดารงตาแหน่ง ( 2 ปี )
เพื่อประเมินว่า จะให้ดารงตาแหน่งต่อไป หรือไม่
2.4 ควรจัดให้มีการประชุมหรือกาหนดนโยบายและทิศทางใหม่ของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน และอนาคต
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมิติที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
รายการ

ระดับความเหมาะสม
5

4

1. วาระการประชุมได้ผ่าน
9
6
การกลั่นกรองลาดับขั้นตอน (56.25) (37.5)
ก่อนเข้าประชุม
2. การจัดวาระที่ตรงกับ
9
7
อานาจและหน้าที่ของสภา
(56.25) (43.75)
มหาวิทยาลัย
3.การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อน 10
6
การประชุมอย่างน้อย 7 วัน (62.5) (37.5)
4. เอกสารประกอบวาระการ
9
7
ประชุมทุกวาระครบถ้วนและ (56.25) (43.75)
เพียงพอ
5. ความถูกต้อง ครบถ้วน
11
5
และชัดเจนของเอกสาร
(68.75) (31.25)
การประชุม
6. การสรุปมติที่ประชุมในแต่
6
10
ละวาระถูกต้องตรงประเด็น
(37.5) (62.5)
และชัดเจน
7. รายงานผลการติดตามการ
11
5
ดาเนินงานตามมติที่ประชุม (68.75) (31.25)
ในครั้งที่ผ่านมามีความชัดเจน
8. การจัดที่นั่งของกรรมการ
8
8
สภา
(50)
(50)
9. รูปแบบการบันทึกและ
11
5
รายงานการประชุม
(68.75) (31.25)
10. การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่
11
5
เข้าร่วมการประชุมของ
(68.75) (31.25)
กรรมการสภาแต่ละครั้ง
11. การส่งรายงานการ
11
5
ประชุมเพื่อกลั่นกรอง แก้ไข (68.75) (31.25)
ความถูกต้อง/ครอบคลุม/
ชัดเจน
รวม

S.D.
ไม่

ตอบ
0 4.50 0.63

การ
แปลผล

3

2

1

1
(6.25)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.56 0.51 มากที่สุด

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

0

4.63 0.50 มากที่สุด

0

4.56 0.51 มากที่สุด

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.69 0.48 มากที่สุด

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.38 0.50

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.69 0.48 มากที่สุด

0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

0

4.50 0.52

0

4.69 0.48 มากที่สุด

0

4.69 0.48 มากที่สุด

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

4.69 0.48 มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

4.60 0.50 มากที่สุด

รายงานผลการดํ
าเนินาเนิ
งานสภามหาวิ
ทยลัทยยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจํ
าป าปี
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2559
รายงานผลการด
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7171

จากตารางที่ 3 พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อ คือ ความถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจนของเอกสารการประชุม (  = 4.69) รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
ในครั้ งที่ผ่ า นมามีความชัดเจน (  = 4.69) รู ป แบบการบั น ทึก และรายงานการประชุ ม (  = 4.69)
การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการประชุมของกรรมการสภาแต่ละครั้ง (  = 4.69) และการส่งรายงาน การ
ประชุมเพื่อกลั่นกรอง แก้ไขความถูกต้อง/ครอบคลุม/ชัดเจน (  = 4.69) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จานวน
3 ข้อ ได้แก่ การจัดที่นั่งของกรรมการสภา (  = 4.50) วาระการประชุมได้ผ่านการกลั่นกรองลาดับขั้นตอนก่อน
เข้าประชุม (  = 4.50) และการสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้องตรงประเด็นและชัดเจน (  = 4.38)
3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
- ไม่มี สรุปผล
การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่สรุปผลได้ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่า คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยรวมความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยรวมความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม
- คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0023/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจาปี 2559

รายงานผลการดํ
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ประจํ
าป าปี
พ.ศ.พ.ศ.2559
2559
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจ

7373

74

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิ
ทยลัาเนิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
าปฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2559 ประจาปี พ.ศ.2559
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิ
ทยาลัประจํ
ยราชภั

74

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการสภาฯ
ตามทีไ่ ด้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการดํ
าเนินาเนิ
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นายกสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการสภาฯ
ตามทีไ่ ด้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2559
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บรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2559
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โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ ประเทศฟินแลนด์

รูปไปประเทศฟินแลนด์

รายงานผลการดํ
าเนินาเนิ
งานสภามหาวิ
ทยลัทยยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจํ
าป าปี
พ.ศ.พ.ศ.2559
2559
รายงานผลการด
นงานสภามหาวิ
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ฏมหาสารคาม
ประจ

8181

คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ ๐๐๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี ๒๕๕๙

คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ ๐๐๒๓/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปี ๒๕๕๙
.......................................................
เพื่อให้การดาเนินการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี ๒๕๕๙
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจาปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ
กรรมการ
๕. อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางวัชพร จาปาศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวดลนภา ไชยหันขวา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางอานวยพร บารุงบุญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดาเนินการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจาปี ๒๕๕๙ ให้สาเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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