คำนำ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยดาเนินงานบนพื้นฐานของธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช
2556 และนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2561 โดยรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บริบทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2561 ผลการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2561 ตลอดจนภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี
พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่ผ่านมา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และหวังว่ารายงานผลการดาเนินงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในการเผยแพร่
ผลการดาเนินงานและการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป
คณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พุทธศักราช 2561
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ 454 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการพัฒนาตามลาดับ 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 มีผลให้สามารถจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นๆ ได้
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ว่า
“สถาบันราชภัฏ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Institute” และต่อท้ายด้วยชื่อเดิม
หรือชื่อจังหวัด “ราชภัฏ” แปลว่า “คนของพระราชา”
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคามและดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช
ลัญจกรประจาพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 ได้พัฒนาจาก
โรงเรียนประถมกสิกรรม โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ดังนี้
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
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ตราประจาโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2498 - 2504

ตราประจาโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2505 - 2513

ตราประจาวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2513 – 2537

ตราสถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2538 - 2546

ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
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1.2 ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
1.2.1 ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย
พ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจาพระองค์ ให้เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปไข่วงใน
คือ พระราชลัญจกรประจาพระองค์ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นรูป
พระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักรกลางวงจักรมีอักขระ เป็นอุหรือ
เลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูป เศวตฉัตร
เจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพในแผ่นดินวงนอกเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1.2.2 สีประจามหาวิทยาลัย

สีประจามหาวิทยาลัย คือ สีเขียวและสีแดง
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอันเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญความคิดและการกระทา เพื่อเริ่มสิ่งที่ดี
มีประโยชน์

1.2.3 ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย

ดอกจาน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Butea monosperma Ktze
เป็นพืชไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ Papilionaceae/ต้นจานเกิดในเขตร้อนใน
เมืองไทย พบว่า มีต้นจานขึ้นอยู่ในป่าทั่ว ๆ ไปตามที่ราบที่มีน้าท่วมถึงมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น 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 รุ่นพี่ที่จบการศึกษา
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ก็จะจากมหาวิทยาลัยไป จึงเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์ของนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง นอกจากนี้
จาน ซึ่งออกเสียงเหมือน อาจารย์ หมายถึง ผู้ที่เคยบวชเรียนจนได้รับการยกย่องและผ่านพิธีเถราภิเษก
(หดสรง) เป็นผู้ที่คนเคารพ นับถือ มีความรู้และคุณธรรม เป็นครูของคน ต้นจานและดอกจานจึงเป็นต้นไม้และ
ดอกไม้ ที่ทาให้เราราลึกถึงอาจารย์ต้นจานและดอกจาน จึงเป็นต้นไม้และดอกไม้ที่ทาให้เราราลึกถึงครูอาจารย์
และราลึกถึงอดีตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู และสถาบัน
ราชภัฏ ทั้งราลึกถึงการก่อร่างสร้างตัวที่คนรุ่นต่างๆ ได้กระทาสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนามาอย่างเป็น
ลาดับขั้นและมั่นคง

ดอกจาน
ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. 2561

5

6

1.3 แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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1.4 โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ

คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อธิการบดี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
หน่วยงานบริหาร

หน่วยงานด้านวิชาการ

สานักงานอธิการบดี

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

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

หน่วยงานสนับสนุนและบริการ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
6. สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัด
การศึกษานานาชาติ
7. สานักบริการวิชาการ
8. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
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1.5 ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2556
เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เสรีภาพทางวิชาการและเพื่อให้
ส่วนราชการ หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ มีบทบาท
และส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยท้องถิ่น ตามวิถีแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรตราธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยสืบไป
มาตรา 1 มหาวิทยาลัยต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการในศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานโครงการพระราชดาริ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
และสังคม
มาตรา 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหาร
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับและคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
มาตรา 3 สภามหาวิทยาลัยต้องควบคุมดูแลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนว
นโยบายของรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนาไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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 และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 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 รวมทั้งจัดสิ่ง
อานวยความสะดวก และจัดระบบความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์
ที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้และประสบการณ์สู่การประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม

1.6 ปณิธาน (RESOLUTION)
“วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา”

1.7 ปรัชญา (PHILOSOPHY)
“พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

1.8 ค่านิยม (VALUE)
“สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นาอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า”

1.9 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”

1.10 เอกลักษณ์ “เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”
“เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน”
“A Source of Wisdom for the Land”
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1.11 วิสัยทัศน์ (VISION)
“มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”
“A Quality University for Local-based Sustainable Development”
คาอธิบายวิสัยทัศน์ (VISION EXPLANATION)
1. มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการพันธกิจ
สัมพันธ์ บริหารจัดการแบบมืออาชีพ พัฒนาบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและท้องถิ่นและระดับสากล
2. พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน หมายถึง มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ โดยน้อมนาแนวทางตามพระราชดาริสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ พึ่งพาตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.12 พันธกิจ (MISSIONS)
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ เพื่อบริการวิชาการ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริม ทานุบารุง
พื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยน้อมนาแนวพระราชดาริ
สู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
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1.13 นโยบาย (POLICY)
มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาภารกิจ ระยะ 20 ปี ให้บรรลุตามเป้าหมายในการเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนไว้ ดังนี้
1. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว
สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
อย่างเข้มแข็งโดยการบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้และนวัตกรรม ที่ได้จากการศึกษา วิจัย
เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรมของชุมชน สร้างความ
โดดเด่นและความสามารถทางการแข่งขันให้ประชาชนในชุมชน
1.3 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ร่วมพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนตามแนวทางตามพระราชดาริ สร้างวัฒนธรรมองค์กร มีความเชื่อมั่นและ
นับถือในตนเองสูงขึ้น
1.4 มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชน
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดาเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี มีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น และได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ด้านการผลิตบัณฑิต
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 หลักสูตร
สหวิทยาการ หลักสูตรแบบสหกิจศึกษา และหลักสูตรแบบ WIL ให้มีเอกลักษณ์ของบัณฑิต สร้างจุดเด่น จุดเน้น
ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และนโยบายการพัฒนาประเทศ ให้หลักสูตรมี
คุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือได้รับการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐาน TQF หรือ TQR
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จัดสรรทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติการให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์
เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีความทันสมัย คล่องตัว ยืดหยุ่นรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
Blended-Learning & WIL: Work Integrated Learning
2.3 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามจุดเด่นจุดเน้นของหลักสูตร พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัยด้วยความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นและพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นและพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจากปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
2.4 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูมืออาชีพ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมศึกษา วิจัย พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามจุดเด่น จุดเน้นของหลักสูตร ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการฝึก

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

11

12
ปฏิบัติการในโรงเรียนหรือสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ให้เท่าทันกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และ WIL
3. ด้านการวิจัย
3.1 พัฒนาระบบและกลไก มาตรการ การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีความรวดเร็ว ทันสมัยและ
คล่องตัว และกากับติดตามมาตรการการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3.2 สร้างเครือข่ายและพันธมิตรร่วมกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ บูรณาการพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ ร่วมกับการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Big Data)
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
3.3 มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการ
แก้ปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่นเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์
เชิงนโยบาย และการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) สู่มาตรฐานนานาชาติ
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เน้นให้ศึกษา วิจัย
ที่บูรณาการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการให้บริการวิชาการ และการส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่
และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. ด้านบริการทางวิชาการและศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดระบบและกลไกการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการยกระดับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และเผยแพร่การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เชิงสร้างสรรค์และเกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่
ท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
สร้างต้นแบบเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
4.3 ส่งเสริมสุขภาวะให้ชุมชนพื้นที่บริการ เพื่อลดอัตราการป่วย ส่งเสริมสุขภาวะ ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สูงวัยเพื่อรับมือสังคมสูงวัย
4.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะให้กับผู้นาชุมชน
เยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5.1 ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (Resources) (คน เงิน งาน อาคารสถานที่
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และอื่นๆ) ปรับปรุงระบบไอซีที และระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันสมัย คล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
เกณฑ์การบริหารจัดการศึกษาเป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เพื่อสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานองค์การ มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเอง
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(Self-Regulation) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ (Autonomous University)
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม
ความรัก ความผูกพันกับองค์กร ส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองในวิชาชีพ
ความเป็นมืออาชีพ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมเข้าสู่ Smart Green &
Clean & University พัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ

1.14 เป้าหมาย (GOALS)
มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ระยะ 20 ปี ดังนี้
1. เชิงคุณภาพ
1.1 มหาวิทยาลัยชี้นาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและพื้นที่ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
บนฐานความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความโดดเด่นและความสามารถทางการแข่งขัน
ให้ประชาชนในชุมชน มีความเชื่อมั่นและนับถือในตนเองสูงขึ้น มีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี มีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น
และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
1.2 บุคลากรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรักผูกพันกับองค์กรและมีความเป็นมืออาชีพ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับการตีพิมพ์เผยแพร่และนาไปอ้างอิง ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.3 บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 และตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น พื้นที่ ผู้ประกอบการและสังคมการเรียนรู้ยุค 4.0
1.4 ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ ที่ยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในรูปแบบ MOOC การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended-Learning) และการเรียนรู้บน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Online and e-Learning
1.5 นวัตกรรมและองค์ความรู้ จากการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอน
สู่การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น พื้นที่และสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.6 งานวิจัยและนวัตกรรม นาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
1.7 ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูมืออาชีพสู่การเป็น Smart teacher
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายุค 4.0
1.8 ศูนย์กลางการอบรมบ่มเพาะวิชาชีพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน Start-up/Tech Start-up,
Smart City, Smart University, Smart Faculty ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะยาว ผ่านระบบ
e-Learning, MOOC ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุค 4.0

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

13

14
1.9 ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) มีความพึงพอใจในคุณภาพ
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 90
1.10 ภายในปี พ.ศ. 2565 ทุกหลักสูตรมีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ และอย่างน้อย 10 หลักสูตร
จะได้รับการเผยแพร่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR
1.11 ภายในปี พ.ศ.2569 อย่างน้อย 30 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQR คณะได้รับการรับรองมาตรฐาน EdPEx200 และอย่างน้อย 2 คณะ และหลักสูตรอย่างน้อย
2 หลักสูตรผ่านการรับรอง ASEAN Accreditation Standard
1.12 ภายในปี พ.ศ. 2569 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่ทันสมัย และมีระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ รองรับการจัดลาดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก
(Webometrics Ranking of World Universities)
2. เชิงปริมาณ
2.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว
สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
บูรณาการภารกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 ทุกหลักสูตรสร้างสรรค์และบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมและความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ท้องถิ่น
และพื้นที่
2.3 บัณฑิตมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.4 ภายในปี พ.ศ. 2565 มีหลักสูตรระยะสั้นให้บริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
ที่ตอบสนองการเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์
2.5 ภายในปี พ.ศ. 2569 จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาจัดการเรียนรู้รูปแบบ WIL (Work
Integrated Learning) ที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและพื้นที่อย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อ 4 ปี
2.6 ภายในปี พ.ศ. 2569 มีรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลที่หลากหลาย
(Tele-education Model) เช่น MOOC, Blended-learning, e-Learning หรือ Online Learning รองรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.7 ภายในปี พ.ศ. 2569 จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
2.8 ภายในปี พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่ทันสมัย (Smart-ERP)
มีระบบไอซีทีที่ทันสมัย และมีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
ทีท่ ันสมัย (Green & Clean University with Royal Initiatives)
2.9 ภายในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรเป็น 70 : 30
และบุคลากรเข้าสู่วิชาชีพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
2.10 มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์และสานัก กากับดูแลพึ่งพาตนเอง (Self-Regulation)
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(Autonomous University) จัดหารายได้และงบประมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

14
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1.15 วัตถุประสงค์ (PURPOSES)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. สร้างพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการน้อมนาแนว
พระราชดาริสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน บูรณาการ
องค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามกรอบศตวรรษที่ 21
มีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
3) มีงานทา-มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณครู และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงสู่การเป็น
มืออาชีพที่มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล โดยการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยบริหารจัดการคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.16 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจ และวัตถุประสงค์ จึงได้
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
เป้าหมาย 1.1 : มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการ
บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
กลยุทธ์ 1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดาเนินการ
ตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 2 บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ในการดาเนินโครงการ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญ
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กลยุทธ์ 3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์ 4 สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสร้างความรักและความ
ผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ประสบ
ความสาเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
3. จานวนโครงการสะสมที่ดาเนินการในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์
4. อัตราส่วนของโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็น
แกนนาต่อจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือมีส่วนร่วมทั้งหมด
(1) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือเข้าร่วมพัฒนา
(2) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนา
5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ
6. ร้อยละของประชากรที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะประชากรใน
วัยประถมศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
7. จานวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
8. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมิน
และวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
9. ระดับความสาเร็จในการกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
10. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาพื้นที่ หมู่บ้าน/โรงเรียนสะสมที่มีปัญหาหรือความต้องการ
ในพื้นที่บริการที่มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
(1) จานวนหมู่บ้านสะสมที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่
(2) จานวนหมู่บ้านสะสมที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนาในการดาเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่
(3) จานวนหมู่บ้านสะสมที่มีดัชนีตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
(4) จานวนครัวเรือนในพื้นที่สะสมที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(5) อัตราอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
11. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
(1) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่การวิจัย
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วัฒนธรรม
วิชาการ

(2) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่ศิลปะและ
(3) จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่การบริการ

(4) จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12. จานวนแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ คุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น สู่การยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
13. ระดับความสาเร็จของการสร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อสร้างความรักและความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
1. โครงการจัดทาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ร่วมกับจังหวัด) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. โครงการติดอาวุธทางปัญญา (หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน
4. โครงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการงานประจาสู่นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
5. โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (ยกระดับอาจารย์และสร้างพลังนักศึกษา) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
6. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น
7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่นสู่การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ผู้นาชุมชน เยาวชน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
9. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและสร้างระบบพี่เลี้ยงสาหรับนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่-แม่ไก่)
10. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การบ่มเพาะ พัฒนาทักษะและวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อจัด
จาหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการที่เข้าถึงได้ทุกเวลา
11. โครงการบูรณการงานวิจัยกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นโดย
การประยุกต์ศาสตร์ของสาขาวิชา (1 สาขา : 1 โครงการ : 1 ชุมชน)
12. โครงการยกระดับภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน
13. โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อหารายได้จากการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว
เชิงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่น
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14. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดและพื้นที่บริการ
การละเล่น และการแสดงของชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
เป้าหมาย 2.1 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมาย 2.2 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และ
ถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ (ยกระดับกระบวนการผลิตครูและการบ่มเพาะจิตวิญญาณครู)
เป้าหมาย 2.3 : บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 5 ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิต ให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ
เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ 6 พัฒนาสมรรถนะครูของครู(อาจารย์มหาวิทยาลัย) ให้มีความเป็นมืออาชีพ (สมบูรณ์
พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21)
กลยุทธ์ 7 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
กลยุทธ์ 8 ยกระดับสมรรถนะครูประจาการ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและ
บ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 9 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่วิชาชีพครู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ (เนื้อหาสาระ
รายวิชาและกระบวนการผลิตครูของหลักสูตร) และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. จานวนบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละปี
3. จานวนอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียน
4. จานวนโครงการส่งเสริมการยกระดับครูประจาการได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะสมรรถนะ
ใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(1) ร้อยละของครูประจาการที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะ
สมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(2) จานวนนวัตกรรม/หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ใช้ในการยกระดับสมรรถนะครูประจาการ
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์
(3) ร้อยละของผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจาก
การพัฒนาสมรรถนะครูประจาการของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
5. จานวนแหล่งเรียนรู้หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
6. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูตามมาตรฐาน CEFR (B1)
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หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
7. จานวนนักศึกษาครูที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1)
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
8. จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์เฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู
(1) จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์เฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(2) จานวนผลงานการวิจัยของอาจารย์เฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตและพัฒนาครู
9. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานต่อบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษา
(1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูในแต่ละปีที่ผลิต
(2) ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน
ภายใน 1 ปี
(3) จานวนบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
(4) จานวนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในภูมิภาค
10. ระดับความสาเร็จตาม Platform ในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิต
ครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพ
(1) จานวนโรงเรียน/หน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา
บัณฑิตครู
(2) ระดับความสาเร็จในการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก
(3) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย
ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
(4) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด/เปิด
2. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
3. โครงการจัดทาคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. โครงการจัดทา Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ที่เข้าสู่วิชาชีพ (โครงการจัดทาฐานข้อมูลบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง)
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยที่เป็นต้นแบบการ
พัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียนให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
6. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้คู่การ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
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7. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล การเรียนการสอน
แบบสหวิทยาการ หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตร WIL ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
8. โครงการพัฒนาบทเรียน MOOC, Blended-Learning, Online, e-Learning สื่อ
ทรัพยากรการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล และสื่อใหม่ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
9. โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา หรือปริญญาร่วม หรือหลักสูตร 2 ภาษา
10. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพร่วมกับโรงเรียนและสถานประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย 3.1 : มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการ
บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เป้าหมาย 3.2 : อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย 3.3 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์
ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 10 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ 11 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ 12 พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 13 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน (สหกิจศึกษา/WIL/Start
up) เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 14 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ
(1) จานวนหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(2) จานวนหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศ
(3) จานวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน การพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการพัฒนาประเทศ
2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้คะแนนผลการประเมินการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ที่ได้คะแนนการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป

20

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

21
3. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ(ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่เพิ่มขึ้นต่อจานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรม-งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
(1) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่เพิ่มขึ้น
(2) จานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ และบทความวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
4. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นต่อจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรม-งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
(1) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น
(2) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรม-บทความวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
5. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทางาน
เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start Up)
(1) จานวนหลักสูตรที่ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับการทางาน
เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (WIL)
(2) จานวนโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/ทักษะอาชีพ/ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ภายใต้บริบทการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(3) จานวนโครงการที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
(4) ร้อยละของหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ WIL/Start Up ร่วมกับสถานประกอบการ/
หน่วยงาน
(5) จานวนสื่อ/นวัตกรรม/องค์ความรู้หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับ
การทางาน เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start Up)
6. ร้อยละของโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ต่อจานวนโครงการทั้งหมด
(1) ร้อยละของโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงาน ต่อจานวนโครงการส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตทั้งหมด
(2) ร้อยละของนักศึกษาของหลักสูตรได้รับการส่งเสริมการพัฒนา สมรรถนะ วิชาชีพ
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
(3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จ
การศึกษา
(4) จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
(5) ร้อยละของผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
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ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
7. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
(1) ร้อยละของหลักสูตรสะสมที่กาหนดจุดเด่น-จุดเน้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ
(2) ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กาหนดตามแผนการรับนักศึกษา
(3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีแผนการบริหารหลักสูตร ตามจุดเด่น-จุดเน้น เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ
(4) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกิจกรรมการบริหารหลักสูตรตามจุดเด่น จุดเน้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ
(5) จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะหลักสูตร
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) หรือมาตรฐานตามกรอบ TQF (ขึ้นทะเบียน TQR)
8. ระดับคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตร
9. อัตราส่วนสะสมของจานวนบุคลากรที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
(1) จานวนสะสมของอาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
(2) จานวนสะสมของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
10. จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) หรือนาไปใช้ประโยชน์
11. ระดับความสาเร็จของความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการประกอบอาชีพของบัณฑิต
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ร่วมกับสถานประกอบการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(2) จานวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ร่วมกับ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน
(3) จานวนบัณฑิตสะสมที่ได้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
12. ร้อยละของนักศึกษาใหม่จากพื้นที่บริการ (จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์) ที่เข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
(1) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
(2) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์
(3) จานวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
13. ระดับคะแนนประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตามสาขาวิชาโดยสถานประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต
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(1) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
(2) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
(3) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ของตามมาตรฐาน CEFR (B1) หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
(4) ร้อยละของบัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
(5) ร้อยละของบัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนา Platform ความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ
เพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โครงการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมสมรรถนะ
และรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้บริบทของการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน/นักบริหารมืออาชีพ
6. โครงการพัฒนาจุดเด่น-จุดเน้นของหลักสูตร/สาขาวิชาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและประเทศ
7. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับการผลิตบัณฑิต
8. โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางานเพื่อเสริมสร้างทักษะ และจิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น (การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา การเรียน
การสอนแบบสหวิทยาการ หรือ WIL) ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
9. โครงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
10. โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์/สื่อ/ทรัพยากรการเรียนรู้/สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ยุคดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
11. โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา หรือปริญญาร่วม หรือหลักสูตร 2 ภาษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
เป้าหมาย 4.1 : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติด้านการเป็นสถาบัน
การศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
เป้าหมาย 4.2 : มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาล มีความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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กลยุทธ์ 15 ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
กลยุทธ์ 16 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 17 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญ กับการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ 18 พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล (งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 19 ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบและกลไกการดาเนินงานให้มีความ
เหมาะสม คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 20 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/
คณะ/ศูนย์/สานัก/มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือสากล (TQR/EdPEx)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย
(1) จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
(2) จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
3. จานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรู้ข้อมูลหรือสารสนเทศ จากฐานข้อมูล/
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
(1) จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จานวนโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(3) ร้อยละของเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
5. ร้อยละของการทบทวน/ปรับปรุงระบบและกลไกการดาเนินงานให้มีความเหมาะสม
คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับการทบทวน/ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
(2) ร้อยละของระบบและกลไกการดาเนินงานที่การปรับปรุงให้มีความเหมาะสม คล่องตัว
และรวดเร็ว
(3) ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6. ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
(1) จานวนโครงการส่งเสริมบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้

24

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

25
ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
(2) จานวนอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
(3) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและปรับปรุงฐานข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ
(4) ระดับความสาเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยร่วมกับศิษย์เก่าเพื่อ
ขยายเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
7. ระดับความสาเร็จของโครงการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน/ต่างประเทศ
8. จานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมหรือต่อยอดเชิง
พาณิชย์
9. ระดับความสาเร็จของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(1) ระดับความสาเร็จของในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน (Improvement plan)
(2) ระดับความสาเร็จของการควบคุม กากับ ดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการตามเจตนารมณ์ของการปราบปรามทุจริต
(4) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (Integrity and transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัย
(5) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริมพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อ
การบริหารจัดการของหน่วยงาน
10. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
(1) ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การดาเนินงาน
(2) ระดับความสาเร็จในการบริหารงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(3) ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมการสร้างรายได้ของหน่วยงาน เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ
11. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานและมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) ระดับ 3.01 ขึ้นไป
(2) ร้อยละของหน่วยงานสนับสนุนที่ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ในระดับดีขึ้นไป (3.51)
(3) จานวนหลักสูตรสะสมที่ได้รับการเผยแพร่มาตรฐานตามกรอบ TQF (ขึ้นทะเบียน
TQR)
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(4) จานวนหน่วยงาน/คณะที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
(5) ระดับความสาเร็จของการทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไก เพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/คณะ/ศูนย์/สานัก)
(6) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริม/พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลาดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
(7) ระดับความสาเร็จของโครงการส่งเสริม/พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลาดับ
สถาบันการศึกษาทั่วโลก
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (ส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องคนเก่ง
และคนดี)
2. โครงการ “ราชภัฏโพลล์”
3. โครงการทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบและกลไกการดาเนินงานให้มีความ
เหมาะสม คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
4. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
6. โครงการปรับปรุงระบบและกลไก กระบวนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทุกระดับ
7. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล (งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
9. โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
คณะ/หลักสูตร/ศูนย์/สานัก สู่ความเป็นเลิศ
10. โครงการปรับปรุง/ทบทวนการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ
ให้เป็นไปเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
11. โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ของหน่วยงาน เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
12. โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดลาดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
13. โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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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 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเรียกชื่อ
อย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
มิใช่ผู้ดารงตาแหน่งตาม (3)
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงาน
บุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร ในจานวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคล ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคาแนะนาของอธิการบดี
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
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
(รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)

28
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามโครงสร้างมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน
23 คน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จานวน 1 คน โดยมีที่มาของการแต่งตั้ง ดังนี้
1. นายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ประกาศสานักนายกนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
ตามประกาศสานักนายกนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
- อธิการบดี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกคาสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 2446/2560 เรื่อง แต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้ออกคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0071/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออก
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ออกคาสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0050/2561 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
20ตุลาคม พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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2.3 อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 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 รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
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(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
(15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

เวที
งง
เวทีกกลางแจ้
ลางแจ้

บริเวณลาห้วยคะคาง

ภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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2.4 นโยบายสภามหาวิทยาลัย
1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุน และกากับการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอานาจและหน้าที่ตามมาตรา
18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผน และการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน
เพื่อให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อม
และความจาเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน
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2.5 รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย (ชุดเดิม)

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
นายกสภามหาวิทยาลัย
(18 พ.ค. 58 – 31 ส.ค. 61)
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34
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ชุดเดิม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารงานบุคคล
(23 ก.พ. 59 – 20 ก.ย. 61)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ชุดปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านมนุษยศาสตร์
(21 ก.ย. 61 – 22 ก.พ. 62)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดเดิม)

พลตารวจตรีขจรศักดิ์ ปานสาคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสังคมศาสตร์
(24 มี.ค. 61 – 24 พ.ย. 61)

นายสุทธินันท์ บุญมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
(24 มี.ค. 61 - 29 พ.ย. 61)
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36
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านมนุษยศาสตร์
(23 ก.พ. 59 – 22 ก.พ. 62)

นายรัชดา จุฬารี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย
(23 ก.พ. 59 – 22 ก.พ. 62)
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ดร.วิชัย แข่งขัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา
(10 ธ.ค. 60 – 22 ก.พ.62)

นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการงบประมาณและการเงิน
(10 ธ.ค. 60 – 22 ก.พ. 62)

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศาสนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(24 มี.ค. 61 - 22 ก.พ. 62)
(10 ธ.ค. 60 – 22 ก.พ. 62)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(23 ก.พ.59 - 22 ก.พ. 62)

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการงบประมาณและการเงิน
(23 ก.พ. 59 – 22 ก.พ. 62)
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38
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง (ชุดเดิม)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
รักษาราชการแทนอธิการบดี
(19 ส.ค. 60 –9 ส.ค. 61)

พันเอก (พิเศษ) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
(10 ส.ค. 61 – 28 พ.ย. 61)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง (ชุดปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค พันตารวจเอกอุดมศักดิ์ เปลี่ยนขา
อธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
(10 ส.ค. 61 – 9 ส.ค. 65)
มหาวิทยาลัย
(21 ธ.ค. 61 – 9 ส.ค. 63)
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อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ
(4 ก.ค. 60 – 3 ก.ค. 62)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (ชุดปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
(21 ก.ย. 61 – 13 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนดารงตาแหน่งคณบดี
(14 ก.ค. 60 – 13 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนดารงตาแหน่งคณบดี
(14 ก.ค. 60 – 13 ก.ค. 63)

อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
(14 ก.ค. 60 – 13 ก.ค. 63)
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40
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจา (ชุดปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
สังกัดคณะครุศาสตร์
(19 ก.ค. 60 -18 ก.ค. 63)

อาจารย์ ดร.กมล พลคา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(19 ก.ค. 60 -18 ก.ค. 63)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์นุจรี ใจประนบ
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(19 ก.ค. 60 -18 ก.ค. 63)
(19 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 63)
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ชุดเดิม)

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(24 ส.ค. 60 – 19 ต.ค. 61)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ชุดปัจจุบัน)

อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(20 ต.ค. 61 - 9 ส.ค. 65)
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2.6 สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการทางานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานอยู่ภายใต้กากับของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 2/2548 เรื่อง การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2548 โดยให้มีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ให้จัดตั้ง สานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีรูปแบบการบริหารเพื่อความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และให้เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Office of the University Council”
2. ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าสานักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบการบริหารงาน
ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
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
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นอกจากนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแบ่งส่วนราชการในสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้การบริหารงานสานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. กลุ่มงานเลขานุการ
2. กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย
3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
4. กลุ่มงานสารสนเทศและการบริหารทั่วไป
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2.7 โครงสร้างสานักงานสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สภามหาวิทยาลัย
ชื่อ นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
ชื่อ นางวัชพร จาปาศรี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- งานนโยบายและแผนของสภามหาวิทยาลัย
- งานเตรียมเอกสาร สิ่งอานวยความ
- งานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
สะดวกในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ
- งานติดตามผลการดาเนินงานตามมติ - งานประชุมกรรมการกลั่นกรอง
สภามหาวิทยาลัย
หลักสูตร
- งานรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย - งานสรรหาคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- งานประสานคณะกรรมการสภา
- งานเตรียมเอกสาร สิ่งอานวยความ
มหาวิทยาลัย
- งานความร่วมมือระหว่างสภามหาวิทยาลัย สะดวกในการประชุม
- งานการประชุมคณะกรรมการ/
กับองค์กรอื่น
- งานศึกษาดูงาน อบรม กรรมการสภา อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
- งานประสานงานคณะกรรมการ/
มหาวิทยาลัย
- งานธุรการ/สารบรรณของสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน
ชื่อ นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- งานประกันคุณภาพ
- งานประเมินตนเองของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
- งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(อธิการบดี คณบดี ผอ.สานัก/ศูนย์)
- งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
- งานประสานงานคณะกรรมการ/
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปี พ.ศ. 2561
3.1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
1. กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการผลิต และส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

2

3
4

5

การประชุม
ครั้งที่
รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 1/2561
ราชภัฏมหาสารคาม และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนาไปดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต่อไป
รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 2/2561
ราชภัฏมหาสารคาม และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนาไปดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต่อไป
เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3/2561
ราชภัฏมหาสารคาม และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนาไปดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต่อไป
รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 5/2561
ราชภัฏมหาสารคาม และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนาไปดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ต่อไป
เรื่องการดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี
19 ม.ค. 2561

16 ก.พ. 2561

16 มี.ค. 2561
16 มี.ค. 2561

18 พ.ค. 2561
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6

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

13/2561

21 ธ.ค. 2561

2. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎระเบียบประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
เป็นเรื่องๆ ก็ได้ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาหรับคนพิการเรียนร่วม
พ.ศ. 2561
เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน หรือ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. 2561
เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2561

2

3
4

การประชุม
ครั้งที่
3/2561

วัน/เดือน/ปี
16 มี.ค. 61

4/2561

16 มี.ค. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

13/2561

21 ธ.ค. 61

3. กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560
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การประชุม
ครั้งที่
2/2561

วัน/เดือน/ปี
16 ก.พ. 61
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2
3
4
5
6
7

เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2560
เห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ
เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2/2561

16 ก.พ. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

4/2561

26 เม.ย. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

11/2561

19 ต.ค. 61

12/2561

23 พ.ย. 61

4. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

2

เรื่องการดาเนินการ
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 รวมจานวนทั้งสิ้น 1,251 ราย
ประกอบด้วย
1. ระดับปริญญาตรี จานวน 817 ราย
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 434 ราย ได้แก่
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 99 ราย
- ระดับปริญญาโท จานวน 261 ราย
- ระดับปริญญาเอก จานวน 74 ราย
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 รวมจานวนทั้งสิ้น 3,060 ราย
ประกอบด้วย
1. ระดับปริญญาตรี จานวน 2,836 ราย
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 224 ราย ได้แก่
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 40 ราย
- ระดับปริญญาโท จานวน 137 ราย

การประชุม
ครั้งที่
2/2561

7/2561

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

วัน/เดือน/ปี
16 ก.พ. 61

26 ก.ค. 61
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48
3

4

5

- ระดับปริญญาเอก จานวน 47 ราย
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 รวมจานวนทั้งสิ้น 632 ราย ประกอบด้วย
1. ระดับปริญญาตรี จานวน 599 ราย
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 33 ราย ได้แก่
- ระดับปริญญาโท จานวน 22 ราย
- ระดับปริญญาเอก จานวน 11 ราย
อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560 รวมจานวนทั้งสิ้น 388 ราย ประกอบด้วย
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 169 ราย
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 219 ราย ได้แก่
- ระดับปริญญาโท จานวน 170 ราย
- ระดับปริญญาเอก จานวน 49 ราย
อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 รวมจานวนทั้งสิ้น 194 ราย ประกอบด้วย
1. ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) จานวน 168 ราย
2. ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 2) จานวน 26 ราย ได้แก่
- ระดับปริญญาโท จานวน 17 ราย
- ระดับปริญญาเอก จานวน 9 ราย

9/2561

10 ส.ค. 61

12/2561

23 พ.ย. 61

13/2561

21 ธ.ค. 61

5. พิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่งส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงาน
วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัยสถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมี
ฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
6. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการ
สมทบ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 25611 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาเรื่องอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ

48
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7. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด มีผลการดาเนินการ ดังนี้
7.1 เห็นชอบหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 15 หลักสูตร
32 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 10 หลักสูตร 22 สาขาวิชา
ลาดับ
1
2

3

4
5
6

หลักสูตร

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (1) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต (2) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(3) การจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(4) การบริหารการเงิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิศวกรรมศาสตร
(5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
บัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(6) วิศวกรรมการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
นิติศาสตรบัณฑิต
(7) นิติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (8) คณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต (9) ดนตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(10) ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(11) นาฏศิลป์และการละคร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(12) ปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

การประชุม
ครั้งที่
2/2561

วัน/เดือน/ปี
16 ก.พ. 61

2/2561

16 ก.พ. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

6/2561

15 มิ.ย. 61

2/2561

16 ก.พ. 61

4/2561

26 เม.ย. 61

2/2561

16 ก.พ. 61

2/2561

16 ก.พ. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

4/2561

26 เม.ย. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

13/2561

21 ธ.ค. 61

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
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50
7

8

เทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

9

นิเทศศาสตรบัณฑิต

10

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

(13) เทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(14) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(15) การจัดการงานช่างและผังเมือง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(16) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(17) เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(18) สถิติศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(19) ฟิสิกส์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(20) คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(21) นิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(22) ศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 แขนงวิชา
ทัศนศิลป์ และแขนงวิชาประยุกต์ศิลป์

3/2561

16 มี.ค. 61

4/2561

26 เม.ย. 61

4/2561

26 เม.ย. 61

10/2561

21 ก.ย. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

6/2561

15 มิ.ย. 61

10/2561

21 ก.ย. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

12/2561

23 พ.ย. 61

(2) ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
ลาดับ
1

50

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) ชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(2) เคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(3) เทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(4) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

การประชุม
ครั้งที่
3/2561

วัน/เดือน/ปี
16 มี.ค. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

6/2561

15 มิ.ย. 61

9/2561

10 ส.ค. 61
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51
2

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (5) การบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

7/2561

26 ก.ค. 61

(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
ลาดับ

หลักสูตร

1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2
3

สาขาวิชา

(1) คอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(2) วัฒนธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
(3) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
บริหารธุรกิจดุษฎี
(4) บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (5) การบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

การประชุม
ครั้งที่
5/2561

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

10/2561

21 ก.ย. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

7.2 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 9 หลักสูตร 23 สาขาวิชา
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 8 หลักสูตร 22 สาขาวิชา
ลาดับ
1

2

3

หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

การประชุม
ครั้งที่
(1) เทคโนโลยีการจัดการงานช่างและผังเมือง 3/2561
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3/2561
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(3) วิศวกรรมระบบอาคาร
3/2561
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
(4) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3/2561
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(5) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3/2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สาขาวิชา
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วัน/เดือน/ปี
16 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61

51

52

4

5

6

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

7

บัญชีบัณฑิต

8

ศิลปบัณฑิต

52

(6) ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(7) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(8) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(9) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(10) เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(11) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(12) เคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(13) ชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(14) การสอนภาษาจีน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
(15) ชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(16) วิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(17) การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(18) คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(19) การตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(20) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง
(21) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(22) วิจิตรศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

3/2561

16 มี.ค. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

12/2561

23 พ.ย. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

12/2561

23 พ.ย. 61

12/2561

23 พ.ย. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

3/2561

16 มี.ค. 61

12/2561

23 พ.ย. 61

12/2561

23 พ.ย. 61
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(2) ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (1) สังคมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

1 สาขาวิชา
ลาดับ
1

ครุศาสตรบัณฑิต

วัน/เดือน/ปี
16 มี.ค. 61

สาขาวิชา
(1) วิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

การประชุม
ครั้งที่
3/2561

วัน/เดือน/ปี
16 มี.ค. 61

7.4 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. หลักสูตร หน้าปกเล่มหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร

ลาดับ

หลักสูตร

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

3

การประชุม
ครั้งที่
3/2561

7.3 อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงย้ายกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก จานวน 1 หลักสูตร

หลักสูตร

6 สาขาวิชา

2

สาขาวิชา

สาขาวิชา

(1) ภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(3) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(4) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ศิลปบัณฑิต
(5) วิจิตรศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิทยาศาสตรบัณฑิต (6) ภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

การประชุม
ครั้งที่
2/2561

วัน/เดือน/ปี
16 ก.พ. 61

2/2561

16 ก.พ. 61

2/2561

16 ก.พ. 61

3/2561

16 มี.ค.61

2/2561

16 ก.พ. 61

5/2561

18 พ.ค.61

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

53

54
7.5 อนุมัติให้ปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 5 หลักสูตร 11 สาขาวิขา
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 3 หลักสูตร 9 สาขาวิขา
ลาดับ
1
2

3

4

หลักสูตร

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต (2) เทคโนโลยีการผลิตพืช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
(3) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
(4) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(5) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(6) วิศวกรรมซอฟแวร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต (7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(8) ภาษาอังกฤษ (ปริญญาร่วม) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
ศิลปบัณฑิต
(9) วิจิตรศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

การประชุม
ครั้งที่
5/2561

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

5/2561

18 พ.ค. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

10/2561

21 ก.ย. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

12/2561

23 พ.ย.
61

(2) ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิขา
ลาดับ
1
2
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หลักสูตร
ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) ภาษาและวรรณกรรมไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(2) การจัดการงานวิศวกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

การประชุม
ครั้งที่
5/2561
7/2561

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค. 61
26 ก.ค. 61
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7.6 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการเปิดสอนหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิขา
ลาดับ
1

หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

การประชุม
ครั้งที่
7/2561

วัน/เดือน/ปี
26 ก.ค. 61

7.7 อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิขา
ลาดับ
1

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) ภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(ปรับปรุงย่อย)

การประชุม
ครั้งที่
7/2561

วัน/เดือน/ปี
26 ก.ค. 61

7.8 อนุมัติให้เพิ่มรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิขา
ลาดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

การประชุม
ครั้งที่
12/2561

วัน/เดือน/ปี
23 พ.ย. 61

8. พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ มีผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3

เรื่องการดาเนินการ
รับทราบประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
เห็นชอบการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รับทราบประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ. 2561

การประชุม
ครั้งที่
4/2561

วัน/เดือน/ปี
26 เม.ย. 61

2/2561

26 ก.ค. 61

9/2561

10 ส.ค. 61
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9. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และ
ผู้อานวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างมีฐานะเทียบเท่าศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
มีผลการดาเนินการ ดังนี้
9.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดี จานวน 4 ราย
ลาดับ
1
2

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งรองอธิการบดี จานวน 3 ราย
แต่งตั้งรองอธิการบดี จานวน 1 ราย

การประชุม
ครั้งที่
10/2561
11/2561

วัน/เดือน/ปี
21 ก.ย. 61
19 ต.ค. 61

9.2 การแต่งตั้งคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการศูนย์หัวหน้า
ส่วนราชการ จานวน 1ราย
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งคณบดี จานวน 1 ราย

การประชุม
ครั้งที่
10/2561

วัน/เดือน/ปี
21 ก.ย. 61

9.3 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย
ลาดับ
1
2

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย

การประชุม
ครั้งที่
7/2561
12/2561

วัน/เดือน/ปี
26 ก.ค. 61
23 พ.ย. 61

9.4 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 25 ราย
ลาดับ
1
2
3
4
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เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 10 ราย
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 11 ราย
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย

การประชุม
ครั้งที่
4/2561
7/2561
9/2561
12/2561

วัน/เดือน/ปี
26 เม.ย. 61
26 ก.ค. 61
10 ส.ค. 61
23 พ.ย. 61
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10. แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1
2

เรื่องการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

การประชุม
ครั้งที่
8/2561
13/2561

วัน/เดือน/ปี
10 ส.ค. 61
21 ธ.ค. 61

11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1

เรื่องการดาเนินการ
อนุมัตงิ บประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

การประชุม
ครั้งที่
13/2561

วัน/เดือน/ปี
21 ธ.ค. 61

12. ออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาเรื่องออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
13. พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ
1
2
4

เรื่องการดาเนินการ
เห็นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ
กรณีนายประสิทธิ์ สิทธิจันทร์ (วาระลับ)
อนุมัติ (ร่าง) กรอบระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2561 – 2564
เห็นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ
กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ (วาระลับ)

การประชุม
ครั้งที่
1/2561

วัน/เดือน/ปี
19 ม.ค. 61

5/2561

18 พ.ย. 61

6/2561

15 มิ.ย. 61
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57

58
5
6
7
8

เห็นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ
กรณีของนางสาวปิยะลักษณ์ แสนคา (วาระลับ)
เห็นชอบคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ
กรณีของอาจารย์กมล พลคา (วาระลับ)
เห็นชอบให้ลงโทษพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกจากราชการ
เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา

7/2561

26 ก.ค. 61

11/2561

19 ต.ค. 61

11/2561

19 ต.ค. 61

13/2561

21 ธ.ค. 61

14. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
(ก.อ.ม.)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและ
ขั้นตอนในการขอกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น (สายสนับสนุน)
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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การประชุม
ครั้งที่
1/2561

วัน/เดือน/ปี
19 ม.ค. 61

2/2561

16 ก.พ. 61

2/2561
3/2561

16 ก.พ. 61
16 มี.ค. 61

5/2561
5/2561

18 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61

6/2561

15 มิ.ย. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

7/2561

26 ก.ค. 61

9/2561

24 ส.ค. 61
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59
11
12
13
14
15
16
17

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการนอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กาหนด
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ แทนตาแหน่งที่ว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (ก.บ.ม.)
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
(ก.อ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)

10/2561

21 ก.ย. 61

11/2561
11/2561

19 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61

11/2561

19 ต.ค. 61

12/2561

23 พ.ย. 61

13/2561
13/2561

21 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61

15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี หรือ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภา
วิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
16. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ในรอบปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการ
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ในรอบปี พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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3.2 สรุปประมวลผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2561
3.2.1 การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ลาดับ

เรื่องการดาเนินการ

1

อนุมัติให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2559
อนุมัติให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2560
อนุมัติให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2560
อนุมัติให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2560
อนุมัติให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2561

2

3

4

5

60

ระดับ
ระดับ
ประกาศ
ปริญญา
นียบัตร
ตรี
บัณฑิต

ระดับ
ปริญญา
โท

ระดับ
ปริญญา
เอก

รวม
ทั้ง
สิ้น

การ
ประชุม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

817

99

261

74

1,251

2/2561

16 ก.พ. 61

2,836

40

137

47

3,060

7/2561

26 ก.ค. 61

599

-

22

11

632

9/2561

10 ส.ค. 61

169

-

170

49

388

12/2561 23 พ.ย. 61

168

-

17

9

194

13/2561 21 ธ.ค. 61
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3.2.2 การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
3.2.2.1 การแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

สาขาวิชา

สังกัดคณะ

1

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

นางสาวปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

รัฐศาสตร์

2

รองศาสตราจารย์

นายโกมณ แพนพา

สังคมศึกษา

3
4

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

นายสุรวาท ทองบุ
นายวรายุทธ พลาศรี

การศึกษา
เศรษฐศาสตร์

รัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ

ลาดับ

3.2.2.2 การแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 25 ราย

1
2

ตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชวิศร ปูคะภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอรัญ ซุยกระเดื่อง

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเชิดชัย สมบัติโยธา

4
5
6
7
8
9
10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสิบปีย์ ชยานุสาสนี
จันทร์ดอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายภาคย์ สธนเสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสุวนัย ทะคาสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางพรพรรณ พัวไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางไอลัดดา โอ่งกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางรามนรี นนทภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอดิศักดิ์ ฦาชา

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวปิยรัตน์ นามเสนา

ลาดับ

สาขาวิชา

สังกัดคณะ

วิศวกรรมเครื่องกล
การวัดผล ประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ปรัชญาและศาสนา

วิศวกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์
นิติศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
การบัญชี
คณิตศาสตรศึกษา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
(อิเล็กทรอนิกส์)
ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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62
13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบุญส่ง คงแสนคา

จิตวิทยา
และการแนะแนว
สิ่งแวดล้อม

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์

15
16
17
18
19
20
21
22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวีรยุทธ เติมสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนลินรัตน์ อภิชาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกชวรา (ประภาพร)
ศาลารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวปิยะวรรณ ยางคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางกุณฑีรา อาษาศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนภาพร เวชกามา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายพงศธร กองแก้ว

การบัญชี
การบัญชี
ส่งเสริมการเกษตร
ภาษาไทย
ฟิสิกส์

23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวรัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์

สาธารณสุขศาสตร์

24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวมยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ

ภาษาอังกฤษ

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวญาณิน สุดสวนสี

เทคโนโลยีไฟฟ้า
การศึกษาพิเศษ
การบัญชี

บรรณารักษ์ศาสตร์

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ครุศาสตร์

3.2.3 หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
3.2.3.1 หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ จานวน 20 หลักสูตร 32 สาขาวิชา
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 10 หลักสูตร 22 สาขาวิชา
ลาดับ หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ
สาขาวิชา
1 เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(1) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต
(2) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(3) การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(4) การบริหารการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(6) วิศวกรรมการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
4 นิติศาสตรบัณฑิต
(7) นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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5
6

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

7

เทคโนโลยีบัณฑิต

8

วิทยาศาสตรบัณฑิต

9
10

นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

(8) คณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(9) ดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(10) ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(11) นาฏศิลป์และการละคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(12) ปรัชญา สังคม และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
(13) เทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(14) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(15) การจัดการงานช่างและผังเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(16) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(17) เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(18) สถิติศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(19) ฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(20) คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(21) นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(22) ศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
แขนงวิชาทัศนศิลป์ และแขนงวิชาประยุกต์ศิลป์

(2) ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
ลาดับ หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ
สาขาวิชา
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(1) ชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(2) เคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(3) เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(4) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(5) การบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(3) ระดับปริญญาเอก จานวน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
ลาดับ หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ
สาขาวิชา
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(1) คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(2) วัฒนธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
(3) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
2 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(4) บริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

63

64
3

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(5) การบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

3.2.3.2 หลักสูตรที่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 9 หลักสูตร
23 สาขาวิชา
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 8 หลักสูตร 22 สาขาวิชา
หลักสูตรที่อนุมัติให้แก้ไข
ลาดับ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
สาขาวิชา
หลักสูตร
1 เทคโนโลยีบัณฑิต
(1) เทคโนโลยีการจัดการงานช่างและผังเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(3) วิศวกรรมระบบอาคาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
(4) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต
(5) ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(6) ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(7) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(8) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(9) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(10) เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
(11) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
(12) เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
5 ครุศาสตรบัณฑิต
(13) ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(14) การสอนภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
(15) ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(16) วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(17) การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(18) คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
6 บริหารธุรกิจบัณฑิต
(19) การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(20) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง
7 บัญชีบัณฑิต
(21) บัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
8 ศิลปบัณฑิต
(22) วิจิตรศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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(2) ระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
หลักสูตรที่อนุมัติให้แก้ไข
สาขาวิชา
ลาดับ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตร
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(1) สังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
3.2.3.3 หลักสูตรที่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงย้ายกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก
จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
ลาดับ
1

หลักสูตรที่อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงย้ายกลุ่มวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

3.2.3.4 หลักสูตรที่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. หลักสูตร หน้าปกเล่มหลักสูตร จานวน
3 หลักสูตร 6 สาขาวิชา

1

หลักสูตรที่อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงปี พ.ศ.
ศิลปศาสตรบัณฑิต

2
3

ศิลปบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ลาดับ

11 สาขาวิขา

สาขาวิชา
(1) ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(3) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(4) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(5) วิจิตรศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(6) ภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

3.2.3.5 หลักสูตรที่อนุมัติให้ปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 5 หลักสูตร
(1) ระดับปริญญาตรี จานวน 4 หลักสูตร 9 สาขาวิขา

1

หลักสูตรที่อนุมัติให้ปิด
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(2) เทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ลาดับ

สาขาวิชา
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3

ศิลปศาสตรบัณฑิต

4

ศิลปบัณฑิต

(3) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
(4) ธุรกิจอาหารและโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(5) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
(6) วิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
(7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(8) ภาษาอังกฤษ (ปริญญาร่วม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(9) วิจิตรศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

(2) ระดับปริญญาโท จานวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิขา
ลาดับ
1
2

หลักสูตรที่อนุมัติให้ปิด
หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

1 สาขาวิขา
ลาดับ
1

สาขาวิชา
(1) ภาษาและวรรณกรรมไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
(2) การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

3.2.3.6 หลักสูตรที่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการเปิดสอนหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรที่อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลา
ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

3.2.3.7 หลักสูตรที่อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิขา
ลาดับ
1

หลักสูตรที่อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงย่อย)

3.2.3.8 หลักสูตรที่อนุมัติให้เพิ่มรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จานวน 1 หลักสูตร
1 สาขาวิขา
ลาดับ
1
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หลักสูตรที่อนุมัติให้เพิ่ม
รายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
(1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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3.2.4 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
3.2.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 2 ฉบับ
ลาดับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
3.2.4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 2 ฉบับ
ลาดับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษา
พิการเรียนร่วม พ.ศ. 2561
2
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดี ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน หรือผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2561
3.2.4.3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 1 ฉบับ
ลาดับ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้
ดารงตาแหน่งผู้บริหาร แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2561
3.2.4.4 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 73 ฉบับ
ลาดับ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0001/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0002/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0003/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงาน
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2560
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0004/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0005/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0006/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) (เพิ่มเติม)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0007/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม
การดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0009/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0010/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0011/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น

คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0012/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0013/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0014/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0015/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0016/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0017/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0018/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0019/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0020/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย
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คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0021/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0022/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0023/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0024/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0025/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0026/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0027/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและขั้นตอนในการขอกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น (สายสนับสนุน)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0028/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0029/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0030/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0031/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0032/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0033/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0034/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0035/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0036/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0037/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
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คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0038/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0039/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0040/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0041/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0042/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0043/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0044/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0045/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0046/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0047/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0048/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาการจัดการ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0049/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0050/2561 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0051/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0052/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0053/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
บริการวิชาการ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0054/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0055/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0056/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
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คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0057/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0058/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
สภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0059/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร (เพิ่มเติม)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0060/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0061/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0062/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0063/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
มาตรฐานและประกันคุณภาพ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0064/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตาแหน่งที่ว่าง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0065/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0066/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0067/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0068/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาการจัดการ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0069/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0070/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
นิติศาสตร์ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0071/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0072/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัย
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0073/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)
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3.3 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1/2561

19 มกราคม 2561

2/2561

16 กุมภาพันธ์ 2561

3/2561

16 มีนาคม 2561

ว1/2561
(วาระเวียน)
4/2561

เดือนมีนาคม
(วาระเวียน)
26 เมษายน 2561

5/2561

18 พฤษภาคม 2561

ว2/2561
(วาระเวียน)

เดือนพฤษภาคม
(วาระเวียน)

6/2561
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561
11/2561
12/2561
13/2561

72

สถานที่
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมอัศวิน
โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
-

ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
26 กรกฎาคม 2561
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
10 สิงหาคม 2561
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
24 สิงหาคม 2561
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
21 กันยายน 2561
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
19 ตุลาคม 2561
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
23 พฤศจิกายน 2561
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชัน้ 3
21 ธันวาคม 2561
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
15 มิถุนายน 2561

เวลาเริ่ม

เวลาเลิก

09:30 น.

12:00 น.

09:30 น.

12:45 น.

15:30 น.

17.30 น.

-

-

09:30 น.

11:30 น.

09:30 น.

12:00 น.

-

-

09:30 น.

11:30 น.

09:30 น.

12:00 น.

11:00 น.

12:00 น.

09:30 น.

11:30 น.

09:30 น.

12:00 น.

09:30 น.

12:00 น.

09:30 น.

11:50 น.

09:30 น.

11:50 น.
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3.4 ร้อยละของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มาประชุม ประจาปี พ.ศ. 2561
การประชุม
ครั้งที่
1/2561
2/2561
3/2561
ว1/2561
(วาระเวียน)
4/2561
5/2561
ว2/2561
(วาระเวียน)
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561
11/2561
12/2561
13/2561
รวมเฉลี่ย

บุคคลภายนอก
(13 คน)
จานวน ร้อยละ
9
69.23
9
69.23
5
38.46
13
100
(ตอบรับ)
12
92.30
12
92.30
13
100
(ตอบรับ)
10
76.92
11
84.61
11
84.61
10
76.92
10
76.92
8
61.53
10
76.92
6
46.15
9.46
72.84

บุคคลภายใน
รวมทั้งสิ้น
(10 คน)
(23 คน)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
9
90.00
18
78.26
10
100
19
82.60
9
90.00
14
60.86
10
100
23
100
(ตอบรับ)
9
90.00
21
91.30
9
90.00
21
91.30
10
100
23
100
(ตอบรับ)
10
100
20
86.95
10
100
21
91.30
8
80.00
19
82.60
9
90.00
19
82.60
10
100
20
86.95
10
100
18
78.26
10
100
20
86.95
9
90.00
15
65.21
8.61
93.84 18.84
81.93

หมายเหตุ
ผู้ไม่มาประชุม
2
1
6
-
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3
2
5
3
2
3
1
4
2.84
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3.5 งบประมาณในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. 2561

1/2561

30,000

25,000

12,864

ค่าอาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม
(1)
550

2/2561
3/2561
ว1/2561
(วาระเวียน)
4/2561
5/2561
6/2561
ว2/2561
(วาระเวียน)
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561
11/2561
12/2561
13/2561
รวม
เฉลี่ย

33,000
20,000

27,500
25,000

14,138
95,506

675
425

1,500
1,000

6,520
10,200

83,333
152,131

-

-

-

-

-

-

-

41,800
42,300
36,300

22,500
25,000
27,500

31,626
23,176
17,324

600
650
625

1,500
2,200
2,200

8,560
7,500
7,562

106,586
100,826
91,511

-

-

-

-

-

-

-

39,300
38,300
35,800
32,300
27,300
33,800
21,800
432,000
33,230

27,500
20,000
22,500
25,000
25,000
27,500
25,000
325,000
25,000

25,886
23,286
16,240
21,124
20,264
28,352
9,464
339,250
26,096

625
575
575
600
525
625
500
7,550
580

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
25,300
1,946

8,500
5,100
5,900
8,630
6,200
9,500
6,400
97,712
7,516

104,011
89,461
83,215
89,854
81,489
101,977
65,364
1,226,812
94,370

การประชุม
ครั้งที่

ค่าเบี้ยประชุม (1)
บุคคล
ภายนอก

บุคคล
ภายใน

ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก
(1)

** หมายเหตุ (1) เงินเบิกจากกองคลัง งบ บก.ศ
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ค่าเบี้ยประชุม
ผู้ช่วยฯ/
ผู้ปฏิบัติหน้าทีฯ่
(1)
1,500

เบิกจาก
กลุ่มงาน
ทรัพย์สิน
(2)
7,140

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
77,054

(2) เงินเบิกจากกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
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3.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.6.1 การจัดทาเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ http://council.rmu.ac.th/newcouncil/
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3.6.2 การจัดทาสื่อออนไลน์หรือ Facebook สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004771005344c

76

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

77
3.6.3 การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว “พระวรุณ”

สรุปวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2561
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งมติที่ประชุมให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ
โดยสรุปที่สาคัญ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายนรภัทร น้อยหลุบเลา ให้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายนรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดี ให้ดารงตาแหน่ง
เลขานุการสภามหาวิิทยาลัย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
3. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ให้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ แทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
4. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จานวน 17 ราย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
5. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนาพระมหา
กรุณาธิคุณสื่อสารไปถึงทุกชุมชน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับประชาชน อันจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทุกคน
ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
6.ิสาหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่แก้ไขดังกล่าวข้างต้น
ท่านสามารถติดตามได้ที่ http://council.rmu.ac.th/newcouncil/ หรือเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย
หลังจากผู้มีอานาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 12/2561 ในวันที่
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หากหน่วยงานใดมีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการเสนอ
เรื่องโดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จานวน
1 ชุด พร้อมไฟล์แนบส่งมายังฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา เบอร์ภายใน 317 คุณขวัญชนก อารีเอื้อ และเบอร์ภายใน 356 คุณวัชพร จาปาศรี ภายในวันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อฝ่ายเลขานุการสานักงานสภามหาวิทยาลัย จะดาเนินการตามขั้นตอนและนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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3.7 รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในรอบปี
2561 โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคน ตอบแบบสอบถามการประเมิน การดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสม
มากทีส่ ุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด แบบสอบถามทั้งหมด
จานวน 46 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 9 ข้อ
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จานวน 26 ข้อ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย จานวน 11 ข้อ นอกจากนี้ ยังมีแบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนข้อเสนอแนะในการทาหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นกลางและธารงไว้
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของนายกสภา และคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก
จานวน 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ ความรู้ ความสามารถของกรรมการสภาครอบคลุม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลัก
ธรรมาภิบาลของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของผู้แทนผู้บริหาร
ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ
มากที่สุด จานวน 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ การอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดระยะเวลาในการประชุมสภาแต่ละครั้ง 2.30 ชั่วโมง
การพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จานวน 21 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ตามลาดับ คือ การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะในวาระการประชุมของ
กรรมการสภาแต่ละท่าน การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาเสนอโปรดเกล้าฯ ให้ปริญญาดุษฎี
กิตติมศักดิ์ การมาร่วมการประชุมอย่างสม่าเสมอของคณะกรรมการสภาแต่ละท่าน การกาหนดนโยบายของ
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มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การกากับมาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย วาระ
การประชุมสภาแต่ละครั้งมีจานวนเพียงพอกับเวลาการประชุม บรรยากาศการประชุมส่งเสริมกระตุ้นให้
กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย การพิจารณาดาเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย และสภามหาวิทยาลัยดาเนินงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ค่า คะแนนเฉลี่ ย เท่ากั น
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม
การประชุมของกรรมการสภาแต่ละครั้ง การจัดที่นั่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย การส่งรายงานการประชุม
เพื่อกลั่นกรองแก้ไขความถูกต้อง/ครอบคลุม/ชัดเจน ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และรูปแบบการบันทึกและ
รายงานการประชุม และ การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
จานวน 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ วาระการประชุมได้ผ่านการกลั่นกรองลาดับขั้นตอน
ก่อนเข้าประชุม การจัดวาระที่ตรงกับอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละ
วาระถูกต้องตรงประเด็นและชัดเจน รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมามี
ความชัดเจน การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เอกสารประกอบวาระการประชุมทุกวาระ
ครบถ้วนและเพียงพอ ความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนของเอกสารการประชุม ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
สรุปผล
ดังนี้

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่ สรุปผลได้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดมหาสารคาม
จะไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย กรรมการบางท่านไม่ค่อยเข้า
ร่วมประชุม
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
-ไม่ม-ี
3. ด้านการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
-ไม่ม-ี
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3.8 ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวคิดและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการกาหนดทิศทางและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้
1. การหักล้างหนี้เงินยืมทดรองราชการ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดาเนินการทางวินัย ในกรณีที่
ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือสัญญายืมเงินทดรองราชการ นอกจากนี้ ควรมีการ
กาหนดมาตรการ กากับ ติดตาม มีระบบกลไกในการตรวจสอบการยืมเงินทดรองราชการอย่างเป็นรูปธรรม
2. การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวทางการรับนักศึกษาจากสถาบันอื่น เช่น บางคณะ
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับ
ประกาศบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นการเพิ่มจานวนนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อม
ที่จะให้บริการการศึกษาทั้งเชิงรุกและเชิงรับด้วย
3. การขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยควรเร่งประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561 ผ่านสื่อทุกประเภท ทั้งภาคปกติ และภาคการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)
ทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือด้านวิชาการ ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยแสดงบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นหรือสังคมที่ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง ชุมชม สังคม
กับมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. การสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องสร้างความ
ศรัทธา เชื่อมั่นให้กับนักศึกษา เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง มีการพัฒนาการ
จัดการความรู้ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อทราบถึงแนวทางในการรับบุคคลเข้าทางาน
ประกอบอาชีพ
5. การปรับปรุงโครงสร้างการศึกษา มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต แต่พบว่า ในบางหลักสูตร โครงสร้างการศึกษายังไม่เอื้ออานวยต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตร เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับภาษา หน่วยงานจึงควรทาความเข้าใจร่วมกับบุคลากร เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6. การนาเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะ สานักและสถาบัน มหาวิทยาลัยควรรวบรวม
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะ สานักและสถาบัน นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ร่วมกัน
ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7. การปรับปรุงนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยควรทบทวนปรับปรุงนโยบายสภามหาวิทยาลัย
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560- 2564 ให้เหมาะสมกับ
สถานภาพในปัจจุบันและแนวโน้มของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยแต่งตั้งคณะทางาน วางกรอบแนวคิดและ
ทิศทางในการพัฒนา แล้วนา (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560- 2564 ฉบับทบทวน เสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
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ได้ร่วมกาหนดทิศทาง วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและงานด้านอื่นๆ ให้การดาเนินงาน
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติพัฒนาขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านต่อไป
8. การส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชา เช่น การเปิด
หลักสูตรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ทางรถไฟ เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งของประเทศที่กาลัง
ขยายตัว และเป็นที่มีความต้องการของตลาดแรงงานจานวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ผลิต และหลักสูตรด้านการกีฬา เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอล หลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา
มวย เพื่อให้มีความรู้ทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด้านการจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบ นาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการจัดการกีฬา รองรับความต้องการในอนาคตของวงการกีฬา
ตามมาตรฐานสากล โดยมหาวิทยาลัยทาบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สโมสรอาร์มี
ยูไนเต็ด สโมสรทหารบกเอฟซี สโมสรมหาสารคามเอฟซี ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผลิตนักฟุตบอลระดับ
เยาวชน เพื่อส่งเข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถต่อยอดเป็นนักฟุตบอลอาชีพในสโมสรต่างๆ
ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจต้องเชิญผู้มีชื่อเสียงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬามามีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ทางด้านการกีฬาออกไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดี
9. การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกื้อกูลต่อการเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา
ใหม่ เช่น การปรับพื้นฐานทางด้านการศึกษา การให้ทราบบริบทความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และการสร้าง
ความรู้รักสามัคคี
10. การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการก่อสร้าง อาคาร สาธารณูปโภค
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ว่ามีความคุ้มทุนหรือไม่อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันจานวนนักศึกษาลดลงเป็น
จานวนมาก ประกอบกับบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีจากัด
11. แนวทางการรับนักศึกษา อาจพิจารณาจากมหาวิทยาลัยอื่น เช่น ให้คณบดีทุกคณะจัดทา
รายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ โดยจัดทาแผนภูมิ 4 แผนภูมิ ได้แก่ 1) หากจานวน
นักศึกษาลดลงปีละ 5% 2) คณะมีบุคลากรทั้งหมดกี่คน 3) คณะมีรายได้คงที่ (Fix Cost) เท่าใดและ 4) คณะมี
รายจ่ายคงที่และรายจ่ายอื่นๆ เท่าใด และนาแผนภูมิทั้ง 4 มาวิเคราะห์ว่า ถ้าหากจานวนนักศึกษาลงปีละ 5%
คณะจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อีกกี่ปี มีแผนที่จะดาเนินการจัดการอย่างไร แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมา
สังเคราะห์ว่า คณะควรจะเปิดหลักสูตรอะไรให้สอดคล้องกับความต้องการ จากนั้น ให้นาข้อมูลรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการต่อไป
12. การผลักดันให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรระยะสั้นหรือคอร์สพัฒนาฝีมือด้านต่างๆ เนื่องจาก
ปัจจุบันประชาชนสนใจวุฒิปริญญาน้อยลง แต่ให้ความสนใจในการศึกษาวิชาชีพที่นาไปพัฒนางานหรือประกอบ
อาชีพอิสระได้ เพราะได้ความรู้เร็ว เข้าถึงง่าย และใช้เวลาน้อยกว่า มหาวิทยาลัยจึงต้องเริ่มปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงให้รอดจากความเสี่ยงในการปิดตัว และเป็นสถานที่สาหรับให้การศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของแรงงานในอนาคตให้ได้
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ประจาปี พ.ศ. 2561
ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2561
บทนา

สภามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่สาคัญ
ในการกาหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ กาหนดระบบและกลไกและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ทีจ่ ะนาไปสู่แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ในมาตรา 18 กาหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และคานึงถึงความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามข้อกาหนดของ
เกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย เช่น เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายในปี
การศึกษา 2561 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสภาบัน (สกอ. 7.1)
และตัวบ่งชี้ที่ 7.12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. 12) กาหนดให้สภาสถาบัน
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดให้ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสภามหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูล
ผลการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย ตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษากาหนด เครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภามหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2561
ขอบเขตของการประเมิน
ประชากร
ประชากรในการสารวจครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จานวน 18 คน ซึ่งจานวนกรรมการมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มีจานวน 23 คน
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มิติการประเมิน
มิติการประเมินแบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มิติที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
มิติที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบประเมินการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ เรียงลาดับ “มากที่สุด”
ถึง “น้อยที่สุด” และมีคาถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 มิติที่ 1 คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 9 ข้อ
สวนที่ 2 มิติที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัย จานวน 26 ข้อ
ส่วนที่ 3 มิติที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย จานวน 11 ข้อ
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. แจกแบบประเมินสภามหาวิทยาลัย 2 ช่องทาง คือ จัดส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ และ
แจกแบบประเมินในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. เก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูล
4. จัดทาสรุปรายงานผลประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ และแจกแบบประเมินในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบประเมินสภามหาวิทยาลัย เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating
scale) ชนิด 5 ระดับ และเป็นคาถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ระดับความเหมาะสม
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. ร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เกี่ยวข้องสามารถสะท้อนภาพแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ
2. ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาผลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นเชิงประเมิน ไปใช้ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
3. มหาวิทยาลัยใช้สำหรับกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ และแจกแบบ
ประเมินในการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 18 คน ซึ่งได้รับข้อมูล
ตอบกลับ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ตามรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
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2. ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ของนายกสภา
3. ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ของผู้แทนผู้บริหาร
5. ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ของประธานสภาคณาจารย์
6. ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ของผู้แทนคณาจารย์
7. ความรู้ความสามารถของกรรมการสภาครอบคลุม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น เสียสละ
อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่
9. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ
อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

1. คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายการ

รวม

มากที่สุด
6
(40)
9
(60)
9
(60)
8
(53.33)
10
(66.67)
8
(53.33)
9
(60)
9
(60)
10
(66.67)

มาก
9
(60)
5
(33.33)
2
(13.33)
4
(26.67)
5
(33.33)
7
(46.67)
4
(26.67)
6
(40)
5
(33.33)

ระดับความเหมาะสม
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ตอบ
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
1
0
0
0
(6.67)
(0)
(0)
4
0
0
0
(26.67)
(0)
(0)
3
0
0
0
(20)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
2
0
0
0
(13.33)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0.82
0.49
0.52
0.74
0.51
0.49

4.33
4.67
4.53
4.47
4.60
4.67

0.63

0.90

4.33

4.50

0.64

0.51

S.D.

4.53

4.40



ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับมติที่ 1 คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 5 ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (  = 4.67) กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่น เสียสละ
อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ (  = 4.60) ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของนายกสภา
(  = 4.53) และคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก จานวน 4 ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ ความรู้ความสามารถของกรรมการสภาครอบคลุมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
(  = 4.47) คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (  = 4.40) ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลัก
ธรรมาภิบาลของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (  = 4.33) ความเป็นกลางและธารงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลของผู้แทน
ผู้บริหาร (  = 4.33) ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดมหาสารคาม
จะไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย กรรมการสบางท่านไม่ค่อย
เข้าร่วมประชุม
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รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ตอบ
1. การกาหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
8
4
3
0
0
0
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและ
(53.33) (26.67)
(20)
(0)
(0)
ส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
7
6
2
0
0
0
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
(46.67)
(40)
(13.33)
(0)
(0)
การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การออกระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
8
6
1
0
0
0
มหาวิทยาลัย หรือมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย
(53.33)
(40)
(6.67)
(0)
(0)
เป็นผู้ออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับสาหรับส่วน
ราชการนั้น
4. การกากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
7
6
2
0
0
0
การศึกษา
(46.67)
(40)
(13.33)
(0)
(0)
5. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
8
5
1
1
0
0
(53.33) (33.33) (6.67) (6.67)
(0)
6. การอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
13
1
1
0
0
0
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(86.67) (6.67)
(6.67)
(0)
(0)
0.82

0.72

0.64

0.72
0.90
0.56

4.33

4.47

4.33
4.33
4.80

S.D.

4.33

x̅

ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับมิติที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
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13. วาระการประชุมสภาแต่ละครั้งมีจานวนเพียงพอกับ
เวลาการประชุม
14. การมาร่วมการประชุมอย่างสม่าเสมอของ
คณะกรรมการสภาแต่ละท่าน

7. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
8. การพิจารณาเสนอปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
9. การพิจารณาเสนอโปรดเกล้าฯ ให้ปริญญาดุษฎี
กิตติมศักดิ์
10. การแต่งตั้งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ
11. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้
ข้อเสนอแนะในวาระการประชุมของกรรมการสภาแต่ละ
ท่าน
12. ระยะเวลาในการประชุมสภาแต่ละครั้ง 2.30 ชั่วโมง

รายการ
มาก
3
(20)
2
(13.33)
3
(20)
5
(33.33)
8
(53.33)
3
(20)
3
(20)
7
(46.67)

มากที่สุด
12
(80)
8
(53.33)
9
(60)
7
(46.67)
7
(46.67)
10
(66.67)
9
(60)
7
(46.67)

2
(13.33)
2
(13.33)
1
(6.67)

0
(0)

3
(20)
3
(20)

5
(33.33)

0
(0)
1
(6.67)
0
(0)

0
(0)

0
(0)
0
(0)

0
(0)

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

0
(0)

0
(0)
0
(0)

0
(0)

4.33
4.40

0

4.53
0

0

4.47

4.27

0

0

4.40

4.20

4.80

x̅

0

0

ระดับความเหมาะสม
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ตอบ
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)

0.63

0.98

0.74

0.52

0.80

0.83

0.94

0.41

S.D.

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด
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15. บรรยากาศการประชุมส่งเสริม กระตุ้นให้กรรมการ
ทุกท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
16. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
17. การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
18. การออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารการเงิน
19. การพิจารณาดาเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
20. การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมาย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
21. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี หรือสภาวิชาการ
เสนอ
22. การส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันกับ สถาบันอื่น

รายการ
มาก
4
(26.67)
4
(26.67)
5
(33.33)
4
(26.67)
6
(40)
6
(40)
5
(33.33)
1
(6.67)

มากที่สุด
8
(53.33)
9
(60)
8
(53.33)
7
(46.67)
7
(46.67)
8
(53.33)
9
(60)
9
(60)

5
(33.33)

1
(6.67)

1
(6.67)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0

0

0

ระดับความเหมาะสม
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ตอบ
3
0
0
0
(20)
(0)
(0)
2
0
0
0
(13.33)
(0)
(0)
1
1
0
0
(6.67) (6.67)
(0)
3
1
0
0
(20)
(6.67)
(0)
2
0
0
0
(13.33)
(0)
(0)
0.90
0.99
0.72

4.33
4.13
4.33

4.27

4.53

0.96

0.64

0.64

0.74

4.47

4.47

0.82

S.D.

4.33

x̅

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
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26. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย

23. สภามหาวิทยาลัยดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
24. สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารและใช้ผลการประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
25. สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการ

8
(53.33)
8
(53.33)
รวม

6
(40)
7
(46.67)

1
(6.67)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0

0

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ตอบ
9
2
4
0
0
0
(60)
(13.33) (26.67)
(0)
(0)
8
4
2
1
0
0
(53.33) (26.67) (13.33) (6.67)
(0)

0.52
0.76

4.53
4.40

0.64

0.96

4.27
4.47

0.90

S.D.

4.33

x̅

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝐱𝐱̅ = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ การอนุมัติให้
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร (x̅ = 4.80) การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด (x̅ = 4.80) ระยะเวลา
ในการประชุมสภาแต่ละครั้ง 2.30 ชั่วโมง (x̅ = 4.53) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ (x̅ = 4.53) สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย (x̅ = 4.53) ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จานวน 21 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ
การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (x̅ = 4.47) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะในวาระ
การประชุมของกรรมการสภาแต่ละท่าน (x̅ = 4.47) การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (x̅ = 4.47) การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมาย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (x̅ = 4.47) สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(x̅ = 4.47) การพิจารณาเสนอโปรดเกล้าฯ ให้ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (x̅ = 4.40) การมาร่วมการประชุม
อย่างสม่าเสมอของคณะกรรมการสภาแต่ละท่าน (x̅ = 4.40) การกาหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (x̅ = 4.33) การอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (x̅ = 4.33) การกากับ
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา (x̅ = 4.33) การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (x̅ = 4.33) วาระการประชุมสภาแต่ละครั้งมีจานวนเพียงพอกับเวลาการประชุม (x̅ = 4.33)
บรรยากาศการประชุมส่งเสริม กระตุ้นให้กรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
(x̅ = 4.33) การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (x̅ = 4.33) การพิจารณาดาเนิน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาและตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย (x̅ = 4.33) และ
สภามหาวิทยาลัยดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
(x̅ = 4.33) ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
-ไม่มี-

92

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

93

มากที่สุด
1. วาระการประชุมได้ผ่านการกลั่นกรองลาดับขั้นตอน
8
ก่อนเข้าประชุม
(53.33)
2. การจัดวาระที่ตรงกับอานาจและหน้าที่ของ
8
สภามหาวิทยาลัย
(53.33)
3. การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
8
7 วัน
(53.33)
4. เอกสารประกอบวาระการประชุมทุกวาระครบถ้วน
8
และเพียงพอ
(53.33)
5. ความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนของเอกสาร
7
การประชุม
(46.67)
6. การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้องตรง
8
ประเด็นและชัดเจน
(53.33)
7. รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามมติ
9
ที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมามีความชัดเจน
(60)
8. การจัดที่นั่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
9
(60)
9. รูปแบบการบันทึกและรายงานการประชุม
8
(53.33)
10. การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการประชุม
10
ของกรรมการสภาแต่ละครั้ง
(66.67)

รายการ
มาก
6
(40)
6
(40)
5
(33.33)
5
(33.33)
7
(46.67)
6
(40)
4
(26.67)
6
(40)
7
(46.67)
5
(33.33)

ระดับความเหมาะสม
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ตอบ
1
0
0
0
(6.67)
(0)
(0)
1
0
0
0
(6.67)
(0)
(0)
2
0
0
0
(13.33)
(0)
(0)
2
0
0
0
(13.33)
(0)
(0)
1
0
0
0
(6.67)
(0)
(0)
1
0
0
0
(6.67)
(0)
(0)
2
0
0
0
(13.33)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0.64
0.64
0.74
0.74
0.63
0.64
0.74
0.51
0.52
0.49

4.47
4.40
4.40
4.40
4.47
4.47
4.60
4.53
4.67

S.D.

4.47

x̅

ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ มิติที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
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10. การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการประชุมของ
กรรมการสภาแต่ละครั้ง
11. การส่งรายงานการประชุมเพื่อกลั่นกรอง แก้ไข
ความถูกต้อง/ครอบคลุม/ชัดเจน

รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ตอบ
10
5
0
0
0
0
(66.67) (33.33)
(0)
(0)
(0)
9
6
0
0
0
0
(60)
(40)
(0)
(0)
(0)
รวม
0.49
0.51
0.61

4.60
4.49

S.D.

4.67

x̅

มาก

มากที่สุด

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดตามลาดับ คือ การแจ้งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมการประชุมของกรรมการสภาแต่ละครั้ง (x̅ = 4.67)
การจัดที่นั่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (x̅ = 4.60) การส่งรายงานการประชุมเพื่อกลั่นกรองแก้ไข
ความถูกต้อง/ครอบคลุม/ชัดเจน (x̅ = 4.60) ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และรูปแบบการบันทึกและ
รายงานการประชุม (x̅ = 4.53) และการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก จานวน 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลาดับ คือ วาระการประชุมได้ผ่านการ
กลั่นกรองลาดับขั้นตอนก่อนเข้าประชุม (x̅ = 4.47) การจัดวาระที่ตรงกับอานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย (x̅ = 4.47) การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้องตรงประเด็นและชัดเจน (x̅ = 4.47)
รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมามีความชัดเจน (x̅ = 4.47)
การส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน (x̅ = 4.40) เอกสารประกอบวาระการประชุม
ทุกวาระครบถ้วนและเพียงพอ (x̅ = 4.40) ความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนของเอกสารการประชุม
(x̅ = 4.40) ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
-ไม่มี-

สรุปผล
การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่
สรุปผลได้ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.50)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40)
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.49)
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

5.1 ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0005/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี 2561
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พิธีทูลเกล้าถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษา
แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
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พิธีทูลเกล้าถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจาปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษา
แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
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สภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามทีไ่ ด้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 3 ท่าน
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สภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ อธิการบดี
ตามที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมพิธีประเพณีสงกรานต์รดน้าขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย
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บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2561
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บรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ.2561 (ต่อ)
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คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปี ๒๕๖๑
.......................................................
เพื่อให้การดาเนินการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจาปี ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ในการประชุม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงาน
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

รองศาสตราจารย์สุวกิจ ศรีปัดถา
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
อาจารย์กมล พลคา
อาจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา
นางวัชพร จาปาศรี
นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์
นายพิชิต เปลี่ยนขา
นายอิทธิพล พวังคาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดาเนินการจัดทารายงานการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี ๒๕๖๑ ให้สาเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สุวกิจ ศรีปัดถา)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ที่ปรึกษาและคณะผู้จดั ทา

รายงานผลการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจาปี พ.ศ. 2561
 ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์สุวกิจ ศรีปัดถา
2. รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

 คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รองศาสตราจารย์สุวกิจ ศรีปัดถา
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
อาจารย์กมล พลคา
อาจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา
นางวัชพร จาปาศรี
นางสาวขวัญชนก อารีเอื้อ
นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์
นายพิชิต เปลี่ยนขา
นายอิทธิพล พวังคาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 เผยแพร่โดย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0-4372-2118-9 ต่อ 317 โทรสาร 0-4372-5945
เว็บไซต์ : http://council.rmu.ac.th/index.php
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รายงานผลการดำ�เนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

