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นโยบายสภามหาวิทยาลัย
และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
The University Council Policies
and Rajabhat Maha Sarakham University Strategic Plan of 2012-2016
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						สารนายกสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการนำ�
ความรู้สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางและ
ให้ ค วามเห็ น ชอบทิ ศ ทางและนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547ที่กำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุม
ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ท้งั ด้านการกำ�หนดเป้าหมายวางนโยบายและแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและงานด้านอื่นๆเพื่อให้การดำ�เนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมและสามารถ
นำ�ไปสู่การปฏิบัติได้
เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมอิมพิเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์                                          
สภามหาวิทยาลัยจึงได้ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำ�หนดยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ทิศทางที่วางไว้ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีหน้าที่กำ�กับดูแลการปฏิบัติ
ภารกิจของสถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าและความสำ�เร็จในการพัฒนามาโดยลำ�ดับ
ขอขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นอย่างยิ่งและหวังว่า         
สภามหาวิทยาลัยจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป    

                                      (ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ)
                                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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				Message from RMU Council Chairman
Rajabhat Maha Sarakham University Council realizes its roles and responsibility
to provide knowledge of various disciplines available for use by the general public
or society at the local, national and international levels. To fulfill this, the University
Council has been involved in determining and establishing the university directions
and policies according to Article 18 of the 2004 Rajabhat University Act stipulating that
the University Council exercises its authority in monitoring the university’s general
affairs. The Council has performed its role and fulfilled this responsibility in   
establishing the goals, policies and guidelines for development of the University to
ensure concrete improvement and practical implementation of the University
affairs in every aspect.
During June 21-22, 2012, at Imperial Phukaew Hill Resort, Petchaboon, the
University Council organized a seminar to brainstorm ideas for establishing the
university policies, vision, missions, objectives, outcomes, and strategic issues; to be
used as a framework for the University’s Strategic Plan of 2012-2016,  in order to
achieve its development outcomes as established in the guidelines.  
As Chairman of Rajabhat Maha Sarakham University Council, I am proud and
honored to have witnessed the University’s progress and achievement throughout
its development.  This would not have been possible without the hard work and
collaboration of everyone involved—administrators, faculty members and personnel
of all levels of implementation—whose cooperation and sacrifice deserve to be
recognized with appreciation; and I truly hope for their continued support and
collaboration of this nature, that should be cherished as a significant element of
the University’s organizational culture.
(Prof. Dr. Prinya  Chindaprasirt)
Chairman, Rajabhat Maha Sarakham University Council
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย

๑.  ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบกัลยาณมิตร
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
๒.  สนับสนุนและก�ำกับการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอ�ำนาจและหน้าที่
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ
๔.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท�ำแผน และการด�ำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
ทุกด้าน เพื่อให้บรรลุผล ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๕.  ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
๖.  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั ในการพัฒนาองค์ความรู้ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและพัฒนาท้องถิน่
๗.  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
๘.  ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๙.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง
หากมีความพร้อมและความจ�ำเป็น จะจัดตัง้ คณะวิชาอืน่ ให้รวมเป็นคณะทีม่ ลี กั ษณะของศาสตร์เดียวกัน
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The University Council Policies

1. Promote, support, carry on and develop the university’s organizational culture
of mutual respect and goodwill.
2. Support and monitor the university’s administration of general affairs based
on authority and responsibility under Section 18 of the 2004 University Act.
3. Promote and support the university to become a leading institution that
meets international standards based on good governance, sufficiency economy
philosophy, creativity, participation of concerned individuals or groups, and cooperation
networks with universities in Thailand and abroad.
4. Promote and support planning and implementations of all the university missions
to achieve high efficiency and effectiveness.
5. Promote and support implementation to transform the campus into a green
university friendly to the environment.
6. Promote and support implementation of research and knowledge development
for academic strength and local development.
7. Promote and support implementation of teacher education development to
produce graduates and train in-service educational personnel that meet academic and
professional standards.
8. Promote faculty and personnel development as well as the university’s management
system based on good-governance practice.
9. Promote and support establishment of new university work units of the faculty
level accredited by concerned professional councils: establishment of a particular
faculty of similar academic disciplines is encouraged if there are needs to do so.
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วิสัยทัศน์
		 “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ เน้นการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้ า งพลั ง ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ภู มิ ภ าค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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VISION
“Being a leading university emphasizing participation in intellectual
empowerment of the land for local and regional development based
on the Sufficiency Economy Philosophy”
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นิยามวิสัยทัศน์

๑ . เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ หมายถึง
การมีคณาจารย์และบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณภาพ                
มี สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ ทั ด เที ย มกั บ
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำในประชาคมอาเซียนและมีผล
งานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
สังคม

๒ . การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ร่ ว มคิ ด ร่ ว มสร้ า งสรรค์
ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ปัญหา ร่วมประเมิน และ
ร่วมรับผิดชอบในกิจการของมหาวิทยาลัย
๓ . การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
สังเคราะห์รวบรวม เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค
๔ . ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึง
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ที่ต้องอาศัย
ความรู ้ แ ละคุ ณ ธรรมมาใช้ ใ นการวางแผน
ด�ำเนินการทุกขั้นตอน
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Definitions of Terms
1. “Being a leading university”
means “having faculty and personnel of
high qualifications & qualities, instructional
facilities that meet the required standards
of top-ranked universities in the ASEAN
Community, academic works that meet
international standards, and graduates of high
qualities recognized by the society.”
2. “Participation” means “having stake
holders taking part in brainstorming, creating,
implementing, problem solving, evaluating,
and sharing responsibility in the university
affairs.”
3. “Emphasizing participation in
intellectual empowerment of the land for
local and regional development”
means “to study, research, analyze, synthesize,
compile, and disseminate Thai wisdom  and
universal knowledge to strengthen the local
community and region.”
4. “Based on the Sufficiency Economy Philosophy” means “moderation,
reasonableness, and the need for self-immunity for adequate protection of impact
resulting from internal and external changes that need knowledge and moral principles
in planning and implementation.”
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พันธกิจ
๑.แสวงหาความจริ ง เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการบนพื้ น ฐานของภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส�ำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ดั ง กล่ า วจะต้ อ งให้ มี จ�ำนวนและคุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ แผนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ของประเทศไทย
๓. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการพระราชด�ำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำศาสนา และ นักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส�ำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
๕.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
๖.ประสานให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มและให้ ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
๗. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน การด�ำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา
แนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๘.เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ความส�ำนึ ก และความภู มิ ใ จในอั ต ลั ก ษณ์         
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
๙.  จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
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RMU MISSIONS
1. To pursue truth for academic excellence on the basis of local, national, and
international wisdom.
2. To produce graduates with professional knowledge and moral ethics, awareness
of the Thai identity, love and commitment for local community development; to
promote community lifelong learning to cope with changes; and to produce
graduates in accordance with national plans in terms of the number and quality.
3. To study, research, promote, and carry on royal- initiated projects in
implementing the  university’s missions for local community development.
4. To  enhance strength of community and religious leaders as well as local
politicians to be aware of democratic values, moral ethics, and ability in management
of  community development  for public interest.
5. To enhance strength of the teaching  profession, produce and develop
teachers and educational personnel of high quality and professional standards.  
6. To encourage involvement and cooperation between the university  and
local community & local administration, as well as other organizations in Thailand
and abroad, for local development.  
7. To study and seek solutions for development of folk technology and modern
technology appropriate for teaching and learning, way of living and local vocations;
and to seek guidelines for promoting appropriate management , maintenance and
utilization of natural resources and the environment to ensure harmonious balance
and sustainability.           
8. To enhance knowledge and understanding of the value and pride in the
local and national identity, wisdom, and culture.
9. To improve the university management system that meets high quality
management standards.
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วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมสนับสนุน
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจ�ำการ และ
ประชาชนทั่วไป
๒.  เพื่อผลิตและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ของวิชาชีพชั้นสูง
๓.  เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาท้องถิ่น
และภูมิภาค เพื่อน�ำไปสู่การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
๔.  เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ในการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้เข้มแข็ง
บนฐานความรู้ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับการบริการวิชาการ ในการช่วยให้
สังคมพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๕.  เพื่อท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นอีสานโดยการ
พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.  เพื่อพัฒนาการจัดการ การบ�ำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๗.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ
สถาบันวิชาการในและต่างประเทศ
๘.  เพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการ คณาจารย์และบุคลากร โดยการมีสว่ นร่วมให้มปี ระสิทธิภาพ
มีความคล่องตัวตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพึง่ ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙.  เพื่อด�ำเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีความจ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน
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OBJECTIVES
1. To produce graduates with moral ethics, public mind,  knowledge and skills
of international standards, and reasonable awareness of social changes; and support
educational extension for the disabled,  the gifted, in-service personnel, and the  
general public.  
2. To produce and develop teachers as well as educational personnel that
meet high quality  professional standards.  
3. To produce research works that create  bodies of knowledge and innovations;  
develop folk and modern technologies for instructional development, local and
regional development, contributing to sustainable competitiveness of the country
and  region.
4. To enhance and strengthen the nation’s wisdom and knowledge for                   
community and social development on the basis of knowledge, based on the
sufficiency economy philosophy; and upgrade academic services that lead to  sustainable
and self-reliable society.       
5. To enrich religion, art and culture, local and national traditions through development
and extension of local wisdom.
6.  To improve management, maintenance, and utilization of natural resources
and the environment for their harmoniously balanced sustainability.
7.  To enhance and upgrade quality of academic and research  works through
cooperation networks with other institutions in Thailand and abroad.  
8.  To improve the university management system, and faculty & personnel
management system, emphasizing participation toward efficiency and good governance
in sustainable self-reliant practice based on the sufficiency economy philosophy.
       9.  To establish new working units of the faculty level necessary and appropriate
for strong and sustainable local development.
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เป้าประสงค์

๑.  ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคมและมีมาตรฐาน ระดับสากล
๒.  สามารถผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และ
มาตรฐานวิชาชีพ
๓.  มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และมีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการ
พัฒนาผู้เรียน สังคม ท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
๔.  เป็นคลังปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ของสังคม ในการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.  เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
สืบสานอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
๖.  ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการจัดการสภาพภูมทิ ศั น์ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๗.  ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๘.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
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Goals

1.  Provision of educational opportunities and various instructional  processes
in producing university graduates of desirable characteristics, recognized by the
society and meeting international standards.
2. Teachers and educational personnel achieving academic qualities and
qualifications of professional standards.  
3. Having useful university research outcomes and innovations for development
of students and improvement of local & regional communities.
4. Being an archive of knowledge and wisdom, and learning resources for
sustainable self-reliant community development based on the sufficiency economy
philosophy.
5. Being a resource of lifelong learning for conservation and development of
arts, culture, and the environment.  
6. Being a good model of landscape management and conservation of natural
resources and the environment.
7. Being recognized as a university of international standards and well prepared
for the ASEAN Economic Community.
8.  Having an efficient and effective management system of good governance.
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ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.  พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
๒.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ท้องถิ่น และเสริมสร้าง         
ความเข้มแข็งทางวิชาการ

๓.  บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ชุมชนและท้องถิ่นบนฐานความรู้
๔.  ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม

๕.  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ
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Development Issues
1. Develop educational implementation
according to international standards.
2. Research and develop bodies of
knowledge for instructional improvement,
local community development, and
academic strength.

3. Provide knowledge-based academic
services for local community strength
and development.
4. Conserve and enrich arts, culture,
and the environment.

5. Develop the university to meet
international standards and to be well
prepared for the ASEAN Economic
Community.
6. Develop an efficient and effective
management system.
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ค�ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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