มหาวว ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
สำนักงานสภามหาววทยาลัย มหาววทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๘๐ ถนนนครสวรรค ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท ๐-๔๓๗๒-๒๑๑๘-๙ ตอ ๓๑๗ โทรสาร ๐-๔๓๗๒-๕๙๔๕

สารจากอธิการบดีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สารจากอธิการบดีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชยั บุษหมัน่
ผูร กั ษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
ผู้รักษาราชการแทน

ก

สารจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สารจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สารจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในโอกาสที่ ค ณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามได ค รบรอบวาระการ
ดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ตามบทบาทหนาที่เพื่อรวมเปนพลังขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการสงเสริมสนับสนุนใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินภารกิจได
บรรลุเปาหมาย ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการเปนสถาบันการศึกษา
เพือ่ การพัฒนาทองถิน่ ทีเ่ สริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟน ฟูพลังการเรียนรูเ ชิดชูภมู ปิ ญ
 ญาของทองถิน่ สรางสรรค
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษาการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีความตระหนักตอ
ภาระหนาที่ที่มีตอมหาวิทยาลัย มีความตั้งใจและมุงมั่นเพื่อรวมกันดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยใหสาํ เร็จตามเปาหมาย และใหไดมาซึง่ ทรัพยากรและปจจัยทีจ่ าํ เปนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และเปนประโยชนตอ ทองถิน่ สังคมโดยรวม โดยกิจกรรมทีด่ าํ เนินการไดแก การใหทนุ การศึกษา
แกนกั ศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพยไดมโี อกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดานการ
แขงขันกีฬา ดานการศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม และยังสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําหองสมุดประจําคณะ
นิตศิ าสตร อันเปนการสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา โดยแหลงทีม่ าของรายไดมาจากการจัดแขงขันมหกรรม
มวยการกุศล การจัดคอนเสิรต วงดนตรีลกู ทุง การกุศล เพือ่ จัดหารายไดเขากองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนตน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เกิดจากความรวมมือ รวมใจและการสนับสนุน ขอบคุณทุกภาคสวน
ทัง้ ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกทานทีไ่ ดทมุ เท
เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ สติปญญา และกําลังทรัพย ในการปฏิบัติงานอยางเต็มขีดความสําเร็จ ในนามของคณะ
พันเอก
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตองกราบขอความคุ
ณทุกทานทีม่ สี ว นเกีย่ วของไว ณ โอกาสนี้
ธวัชชัย แจ้งประจักษ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
22 เมษายน 2561
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560

พันเอก
พันเอก
แจงกประจั
ธวัชชัยธวัชแจ้ชัยงประจั
ษ์ กษ
ประธานคณะกรรมการส
มกิจการมหาวิ
ประธานคณะกรรมการส่
งเสริงมเสริ
กิจการมหาวิ
ทยาลัทยยาลัย
๒๒ เมษายน
22 เมษายน
2561๒๕๖๑

๔ข

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

คํานํา
ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตละแหง
มีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา
นายกองคการนักศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูรูความเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงตั้ง จากบุคคลภายในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาหกคนแตไมเกินสิบสามคน
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ดังนี้
๑. สงเสริม และสนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
๒. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๓. สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย
อันเปนการสนับสนุนเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
๔. สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน
๕. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งคนใดเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ ของ
คณะกรรมการ
ในโอกาสที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดครบวาระการปฏิบัติหนาที่ สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงไดรวบรวมและจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามวาระสองป (พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๒๕๖๐) ตามหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ
และหวังเปนอยางยิง่ วาเอกสารฉบับนีจ้ ะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยชุดตอๆ ไปที่จะสนับสนุนสงเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยใหไปสูเปาหมายตามที่กําหนดไวได
ตอไป

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ตั้ ง อยู  เ ลขที่ ๘๐ ถนนนครสวรรค ตํ า บลตลาด อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ ๔๕๔ ไร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดมีการพัฒนาตามลําดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๖๘ จัดตั้งเปน “โรงเรียนประถมกสิกรรมจังหวัด” ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามใน
ปจจุบัน
พ.ศ. ๒๔๗๐ ไดยายมาตั้งที่โคกอีดอยอยูหางจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ ๔ กิโลเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปจจุบัน
พ.ศ. ๒๔๗๓ เปลี่ยนฐานะเปนโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาและฝกหัดครูกสิกรรมชั้นตํ่า
พ.ศ. ๒๔๗๔ ไดยุบแผนกฝกหัดครูกสิกรรมชั้นตํ่าเหลืออยูเฉพาะโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๔๗๙ เปลี่ยนมาใชหลักสูตรฝกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข.
พ.ศ. ๒๔๘๑ ยกฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๔๘๗ ยกฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๔๘๘ เปดสอนชั้นฝกหัดครูมูล
พ.ศ. ๒๔๙๘ เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูมหาสารคาม ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๑๘ จัดระบบงานใหมตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู มีผลใหวิทยาลัยครูมหาสารคาม
เปนสถาบันอุดมศึกษา เปดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร ได
พ.ศ. ๒๕๒๗ จัดระบบงานใหมตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ ๒ มีผลใหสามารถจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นๆ ได
พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูทุกแหงไดรับพระราชทานนามในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ วา
“สถาบันราชภัฏ” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Rajabhat Institute” และตอทายดวย
ชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด “ราชภัฏ” แปลวา “คนของพระราชา”
พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏมหาสารคามและดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระราชลัญจกรประจําพระองค ใหเปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสงผลใหสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยน
สถานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประวัติการกอตั้งมายาวนานตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๘ ไดพัฒนาจาก
โรงเรียนประถมกสิกรรม โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนฝกหัดครูมหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๑

1.2 ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ สี ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย

ิ ทยาลั
1.2.1ญตราสั
ษณ์ประจ
ามหาว
ยย
ิ ทยาลั
1.2 ตราสั
ลักษณ์ญลัสีกดอกไม้
ประจ
ามหาว

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
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วงจั
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มหาสารคาม
พระที
น่ งอั
ั ่ ฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพใน
แผ่นดินวงนอกเป็ นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ิ ทยาลัยจ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ย เดชทรงพระกรุ ณ า
1.2.1 ตราสัญลักษณ์ประจามหาว
พระบาทสมเด็

1.2.2ทสียาลั
ประจ
สีประจํามหาวิ
ย ามหาวิทยาลัย
สีประจํทายาลั
มหาวิย ทคืยาลั
สีเขียวและสี
สีประจามหาวิ
อ สียเขีคืยอวและสี
แดง แดง
1.2.2 สีประจามหาวิทยาลัย สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณของแผนดินอันเกิดจาก
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอันเกิดจาก
สีประจามหาวิทยาลั
คือ สีเขียวและสี
แดง
ทรัทรัพยพยากรธรรมชาติ
และทรั
พยากรที
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พยากรธรรมชาติและทรัพยากรทีม่ นุษย์สร้างขึน้
มีทรั
ประโยชน
มีประโยชน์
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญความคิดและการกระทา เพือ่ เริม่ สิง่ ทีด่ ี
มีประโยชน์
๕
ดอกไมประจํ
ามหาวิ
ทยาลัยประจามหาวิทยาลัย
1.2.3
ดอกไม้
ดอกจาน
อื่ วิทยาศาสตร
วา Butea
monosperma
ดอกจาน
มีช่อื วิมีทชยาศาสตร์
วา่ Butea
monosperma
KtzeKtze เปนพืชไม
Papilionaceae/ต
นจานเกิ
ดในเขตร
อนในเมื
องไทย
เป็ นพืยืชนไม้ตยนนื อยู
ต้นในวงศ
อยูใ่ นวงศ์
Papilionaceae/ต้
นจานเกิ
ดในเขตร้
อนใน
พบวา มีตนจานขึ้นอยูในปาทั่วๆ ไปตามที่ราบที่มีนํ้าทวมถึงมีชื่อเรียก
เมืองไทย พบว่า มีตน้ จานขึน้ อยูใ่ นป่ าทัว่ ๆ ไปตามทีร่ าบทีม่ นี ้าท่วมถึงมี
แตกตางกันไปตามทองถิ่น ภาคเหนือเรียก กวาว กวาวหรือกาว
ชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิน่ ภาคเหนือเรียก กวาว กว๋าวหรือก๋าว
ภาคกลางเรียก ทองกวาว ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ ทองตน
ภาคกลางเรียก ทองกวาว ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ ทองต้น ภาคใต้
ภาคใตเรียก จอมทอง ภาคอีสานเรียก จาน ชื่อในภาษาอังกฤษก็มี
เรียก จอมทอง ภาคอีสานเรียก จาน ชื่อในภาษาอังกฤษก็มหี ลายชื่อ
หลายชื่อ เชน Flame of the Forest, Bastard Teak และ Bengal
เช่น Flame
of theยกตForest,
Bastard
Bengal
เราเรีก็ยเพืก่อ
Kino เราเรี
นไมประจํ
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า “ตKino
นจาน”
ต้นไม้ปเนระจ
า นอีสาน เนนพันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
นความเป
ยาลั
ของเราว่วนของชี
า “ต้นจาน”
อ่ เน้กนศึความเป็
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นา ททองถิ
่น ยและในส
วิตนักก็เรีเพืยนนั
กษานั้น นดอกจานซึ
กิจอนนาฬกาบอกเวลาวา ถึงฤดูสอบปลายภาคแลว จะนิ่งนอนใจอยูมิได และเมื่อสอบเสร็จดอกจานโรย และ
จึงเสมื
ถุปจึระสงค์
ย ในฐานะสถาบั
นอุกดศึมศึ
กษานพีเพื่รุนอ่ นการ
รวง รุนพี่ที่จบการศึกษา ก็จะจากมหาวิทและวั
ยาลัยตไป
งเปนหขวองมหาวิ
งเวลาแหทงยาลั
ความอาลั
ยอาวรณของนั
กษารุ
อง
พัฒนา ท้องถิน่ และในส่วนของชีวติ นักเรียนนักศึกษานัน้ ดอกจานซึง่ มีสแี สด จึงเสมือนนาฬิกาบอกเวลา
ว่า
ถึงฤดูสอบปลายภาคแล้ว จะนิ่งนอนใจอยูม่ ไิ ด้ และเมือ่ สอบเสร็จดอกจานโรย และร่วง รุน่ พี่
๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ทีจ่ บการศึกษา
ก็จะจากมหาวิทยาลัยไป จึงเป็ นห้วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์ของนักศึกษา
รุน่ พีร่ นุ่ น้อง นอกจากนี้ จาน
ซึง่ ออกเสียงเหมือน อาจารย์ หมายถึง ผูท้ เ่ี คยบวชเรียนจนได้รบั

นอกจากนี้ จาน ซึ่งออกเสียงเหมือน อาจารย หมายถึง ผูที่เคยบวชเรียนจนไดรับการยกยองและผานพิธีเถราภิเษก
(หดสรง) เปนผูท คี่ นเคารพ นับถือ มีความรูแ ละคุณธรรม เปนครูของคน ตนจานและดอกจานจึงเปนตนไมและดอกไม
ทีท่ าํ ใหเรารําลึกถึงอาจารยตน จานและดอกจาน จึงเปนตนไมและดอกไมทที่ าํ ใหเรารําลึกถึงครูอาจารยและรําลึกถึง
อดีตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่เปนโรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏ ทั้งรําลึกถึง
การกอรางสรางตัวที่คนรุนตางๆ ไดกระทําสืบตอกันมาอยางตอเนื่อง พัฒนามาอยางเปนลําดับขั้นและมั่นคง

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปณิธาน (RESOLUTION)
“วิชาการเปนเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นําชุมชนพัฒนา”
ปรัชญา (PHILOSOPHY)
“พัฒนาบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรม นําชุมชนพัฒนาใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน”
คานิยม (VALUE)
“สรางสังคมแหงการเรียนรู เชิดชูคุณธรรม นําอยางมีวิสัยทัศน เนนผลลัพธที่มีคุณคา”
อัตลักษณ “อัตลักษณ (IDENTITY) นักศึกษา”
“พรอมทํางาน 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”
เอกลักษณ “เอกลักษณ (UNIQUENESS) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”
“เปนแหลงเสริมสรางภูมิปญญาเพื่อแผนดิน”
“A Source of Wisdom for the Land”
วิสัยทัศน (VISION)
“มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูท มี่ คี ณ
ุ ภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ พัฒนาทองถิน่ และสังคม”
คํานิยามวิสัยทัศน (DEFINITIONS of VISION)
๑. มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู หมายถึง มหาวิทยาลัยทีม่ กี ารพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถตาม
พันธกิจองคการอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ เพื่อนําไปสู
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๓

การถายทอด การตอยอดองคความรูและสรางสรรคผลงานสูแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Best Practices) เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม
๒. มหาวิทยาลัยคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอยางมีมาตรฐาน
เปนทีย่ อมรับระดับสากล ในการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ และภูมภิ าค พัฒนา
กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการทํางาน สรางองคความรูใหมีมาตรฐาน
เพื่อบริการสังคมอยางตอเนื่อง เปนผูนําและเปนแบบอยางในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๓. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยทีน่ อ มนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนหลักยึดการทํางานเพือ่ ความมัน่ คง และความยัง่ ยืนของการพัฒนาตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบความ
พอเพียง ๓ ดาน คือ ความรูพ อประมาณ ความมีเหตุผล การมีภมู คิ มุ กันทีด่ ใี นตัว และบนพืน้ ฐาน ๒ เงือ่ นไข คือ ความรูแ ละ
คุณธรรม
๔. พัฒนาทองถิ่นและสังคม หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่พึ่งของสังคม ที่นําองคความรู นวัตกรรม
มาใหบริการทางวิชาการรวมกับภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ ในการสรางแสริมความเขมแข็งใหชุมชน
ทองถิ่น ภูมิภาคอาเซียนและภาคีเครือขาย เพื่อสรางพลเมืองและพลโลกที่ดี มีคุณภาพ
พันธกิจ (MISSIONS)
๑. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู  คู  คุ ณ ธรรม สํ า นึ ก ในความเป น ไทย มี ค วามรั ก และผู ก พั น ต อ ท อ งถิ่ น
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดัง
กลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
๒. ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาสากล และสงเสริม สืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๓. เสริมสรางความรูค วามเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่ และ
ของชาติ
๔. เรียนรูแ ละสรางเสริมความเขมแข็งของผูน าํ ชุมชน ผูน าํ ศาสนาและนักการเมืองทองถิน่ ใหมจี ติ สํานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิน่ เพือ่ ประโยชนสว นรวม
๕. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
๖. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกือ้ กูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๗. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพนื้ บานเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวติ
และประกอบการอาชีพของคนในทองถิน่ รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพือ่ สงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
๘. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาอยางยั่งยืน
๔
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โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการวินัยอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

สภาวิชาการ

คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัย

สภาคณาจารยและขาราชการ
อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

หนวยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี
หนวยงานบริหาร
สํานักงานอธิการบดี
๑. กองกลาง
๒. กองพัฒนานักศึกษา
๓. กองบริหารงานบุคคล
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองคลัง

หนวยงานดานวิชาการ
๑. คณะครุศาสตร
๒. คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
๓. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
๔. คณะวิทยาการจัดการ
๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๖. บัณฑิตวิทยาลัย
๗. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. คณะนิติศาสตร
๙. คณะรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร
๑๐. คณะวิศวกรรมศาสตร

หนวยงานสนับสนุนและบริการ
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓. สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
๔. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. สํานักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
๖. สํานักวิเทศสัมพันธและ
การจัดการศึกษานานาชาติ
๗. สํานักบริการวิชาการ
๘. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๕

8. คณะนิติศาสตร์
9. คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษานานาชาติ
7. สานักบริการวิชาการ
8. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
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นำยแพทย์
ติศักดิ์ สคณำสวั
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นำยแพทย์กประธำนกรรมกำร
กิติตติประธำนกรรมกำร
ติศศักดิัก์ดิ์คณำสวั
คณำสวัสดิส์ ดิส์ ดิ์
นำยแพทย์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
นำยแพทย์
กิตติศักดิ์ คณำสวัสดิ์
ประธำนกรรมกำร
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ชชชัชังยประจั
พ.อ.ธวัพ.อ.ธวั
ชพ.อ.ธวั
ชัย แจ้
ษ์ กกษ์ษ์
ย แจ้
แจ้งกงประจั
ประจั
พ.อ.ธวั
ชรองประธำน
ชัย แจงประจักษ
รองประธำน
พ.อ.ธวั
ช
ชั
ย
แจ้
พ.อ.ธวัชรองประธาน
ชัยรองประธำน
แจ้งงประจั
ประจักกษ์ษ์
แจ้งประจั
พ.อ.ธวัรองประธำน
ชพ.อ.ธวั
ชัย ชแจ้ชัยงประจั
กษ์กษ์
รองประธำน
รองประธำน

รองประธำน

พ.ต.อ.นิ
ันดร์ยศพล
ยศพล
พ.ต.อ.นิ
รันดร์รันรยศพล
พ.ต.อ.นิ
พ.ต.อ.นิ
รันดรดร์ยศพล
กรรมกำร
กรรมกำร
พ.ต.อ.นิ
รันรกรรมกำร
พ.ต.อ.นิกรรมการ
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กรรมกำร

ย์ สำรคำม
สืบสำรคำม
ดร.สุดร.สุ
วิทดร.สุ
ย์ สืบวิทสำรคำม
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มหาสารคาม
ทีคณำสวั
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สดิ์ กษ
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ประธำนกรรมกำร
พ.อ.ธวั
ชชัย แจ้งประจักษ์

ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ชุดที่ 1)
งวันที่ 14 มิถุนายน 2560

รองประธำน

กิตติศักสดิดิ์ ์ คณำสวัสดิ์
นำยแพทย์กนำยแพทย์
ิตติศักดิ์ คณำสวั
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
พ.ต.อ.นิ
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นายแพทย
์ คณาสวั
พ.ต.อ.นิรันดร ยศพล
พ.อ.ธวัชชัย รองประธานกรรมการที
แจ้งประธำนกรรมกำร
ประจักษ์
ชชัยศพล
ย กแจ้
ดร.สุวิทรย์ันพ.ต.อ.นิ
สืบสำรคำม
รแจ้
ันดร์งประจั
ชชัยพ.อ.ธวั
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รันดร์
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๑ พ.ต.อ.นิ
่ ๒ ยศพล
พ.ต.อ.นิ
ดร์
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รองประธำน
กรรมกำรกรรมกำร
กรรมกำร
รองประธำน
รองประธำน
กรรมกำร

กดิ์ คณำสวัสดิ์
รรมกำร

งประจักษ์
ำน

ร์ ยศพล
ำร

ร.ต.ต.ดร.สนุก สิงห์มำตร
กรรมกำร

ดร.สุวิทย์ ดร.ส
สืบส
กรรมกำร

นำยแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร
กรรมกำร
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ดร.สุวิทย์ สืบสำรคำม
พ.ต.อ.นิรันดร์ ยศพล
ดร.สุวิทยกรรมกำร
สืบสารคาม
ร.ต.ต.ดร.สนุ
ก สิงหมาตร
นายกิตติ ธรรมบูรณวิทย
กรรมกำร
กรรมการ
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รณวิทย์
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ร.ต.ต.ดร.สนุดร.สุ
ก วกรรมการ
สิิทงย์ห์มสืำตร
บสำรคำม นำยแพทย์
นำย
วีระศั
นำยแพทย์นำยแพทย์
วีระศักดิ์ อนุ
ตรอักดิงกู์ รอนุตรอังกูร นำยกิตติ ธรร
ร.ต.ต.ดร.สนุ
ก สิงห์มำตร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรกรรมกำร รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่
กรรมกำร
กรรมก
กรรมกำร
มกิจการมหาวิทยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2559-2560
กรรมกำร กรรมกำรงเสริ
รายงานผลการด
าเนินงานของคณะกรรมการส่
งเสริมทกิยาลั
จการมหาวิ
ยาลัย
รายงานผลการด
าเนินงานของคณะกรรมการส่
งเสริมกิจการมหาวิ
ยราชภัฏทมหาส

๘
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ดร.สุ
บสำรคำม
ดร.สุ
วิทวย์ิทย์สืบสืสำรคำม
กรรมกำร
กรรมกำร

แจ้งประจักษ์
ะธำน

ร.ต.ต.ดร.สนุ
งห์มำตร
ร.ต.ต.ดร.สนุ
ก สิงกห์มสิำตร
กรรมกำร
กรรมกำร

นำยแพทย์กิตติศักดิ์ คณำสวัสดิ์
ประธำนกรรมกำร

ตติ รธรรมบู
นำยกิตนำยกิ
ติ ธรรมบู
ณวิทย์ รณวิทย์
กรรมกำรกรรมกำร

นายทองหลออ ยมศรี
สูทธปะวณิ
ประทีชปะวณิช
นำยวิสูทนายวิ
ธ ประที
นำยทองหล่
ยมศรีเเคน
คน
นำยวิ
ส
ท
ู
ธ
ประที
ะวณิชปะวณิช
นำยทองหล่
นำยวิ
สูทธ ปประที
กรรมการอ ยมศรีเคน
กรรมการ
กรรมกำร
ดร.สุวิทย์ สืบสำรคำม
พ.ต.อ.นิรันดร์กรรมกำร
ยศพล
กรรมกำร
กรรมกำร
นำยวิสูทกรรมกำร
ธ ประทีปะวณิช
กรรมกำร
กรรมกำร

นำ

นำยท

กรรมกำร
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กรรมกำร
รายงานผลการดาเนิกรรมกำร
นกรรมกำร
งานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิ
ทยาลัยราชภักรรมกำร
ฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560
กรรมกำร
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นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย
นำยศันำยศั
กดำ กศรี
ิรศรีิยะไพบู
ลย์ ลย์
ดำวกรรมการ
วิริยะไพบู
นำยศักดำ ศรี
วิริยะไพบูลย์
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นายสิทธิโชค จันนามอม
(นายกองค
กศึกษา)
นำยสิ
ทธิทกโชค
นำมอม
นำยสิ
ธิารบริ
โชคจัหนจัารนั
นนำมอม
นำยสิทกรรมการ
ธิโชค จันนำมอม
(นำยกองค์
กำรบริ
หำรนักศึกกศึษำ)
กษำ)
(นำยกองค์
กำรบริ
หำรนั
(นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ)
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นายชุ
ติพตงศ
นำยชุ
ิพงศ์แหไธสง
แหไธสง
(ประธานสภานั
นำยชุติพงศ์กแหไธสง
(ประธำนสภำนั
กศึศึกกษา)
ษำ)
กรรมการ
(ประธำนสภำนั
กรรมกำรกศึกษำ)
กรรมกำร
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รายงานผลการดาเนินง

รายงานผลการดา

กดิ์ กัลยำสิริวัฒน์
กัลยำสิริวัฒน์
รมกำร

มกำร

นำยศักดำ ศรีวิริยะไพบูลย์

นำยสิทธิโชค จันนำมอม
นำยสิทธิโชค จันนำมอม
(นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ)
(นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ)
กรรมกำร

นำยศักดำ ศรีวกรรมกำร
ิริยะไพบูลย์
กรรมกำร

กรรมกำร

พงศ์
แหไธสง
ติพงศ์
แหไธสง
สภำนักศึกกษำ)
ำนสภำนั
ศึกษำ)
รมกำร
กรรมกำร

ดร.มีศิลป ชินภักดี
กรรมการและเลขานุ
ดร.มีศิ ลป์ ชินภักดีการ

ดร.มีศิ ลป์ ชินภักดี
กรรมกำรและเลขำนุ
กำร กำร
กรรมกำรและเลขำนุ

นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
ผูรจรั
ชิพวลสยเลขานุ
นำยวุฒิพนำยวุ
ล ฉัตฒ
กูลฉัตรจรัการ
สกูล
ผู้ช่วยเลขำนุ
ผู้ชก่วำร
ยเลขำนุกำร
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นางวัชพร จําปาศรี
นำงวัชพร จำปำศรี
นำงวั
ผูปฏิชบพร
ัติหนจาำปำศรี
ที่ในการประชุม

นางสาวจีระภา บุญระภำ
สิทธิ์
นำงสำวจีรนำงสำวจี
ะภำ บุญสิทธิ์ บุญสิทธิ์
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
8
8

รายชื่อคณะกรรมการส่
งเสริมกิจการมหาวิ
ทยาลั
ยราชภัฏมหาสารคาม
รายชื่อคณะกรรมการส่
งเสริมกิจการมหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม
(ชุดที่ 2) (ชุดที่ 2)
้งแต่วมิันถทีุน่ ายน
15 มิ2560
ถุนายนถึง2560
นที่ 22 2561
เมษายน 2561
ตั้งแต่วันทีตั่ 15
วันที่ 22ถึงวัเมษายน

เอกธวั
ชชัยกษ์แจ้งประธำนกรรมกำร
ประจักษ์ ประธำนกรรมกำร
พันเอกธวัชชัยพันแจ้
งประจั

๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

หนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย คณะกรรมการสง
เสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
๑. สงเสริม และสนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัย
๒. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๓. สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษา ในมหาวิทยาลัย
อันเปนการสนับสนุนเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
๔. สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน
๕. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งคนใดเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการ
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๑๑

คณะอนุกรรมการกรรมการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
คณะอนุกรรมการกรรมการของคณะกรรมการส่
10งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะอนุกรรมการกรรมการของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
คณะอนุกรรมการกรรมการของคณะกรรมการส่
งเสริฏมมหาสารคาม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภั
10

๑๒

คณะอนุกรรมการกรรมการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายปฏิมา เหล่าชัย
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฝ่ายจัดหารายได้

นายปกรณ์ ชินเนหันหา
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฝ่ายกิจการพิเศษ

นายปฏิมา เหล่าชัย
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
นายปฏิ
าชัชัยยหารายได้
นายปฏิ
มมาายมเหล่
าเหล่
นายปฏิ
าามยจั
าชัายชัย
มหาวิ
ทยาลั
ฝ่เหล
นายปฏิ
า ดเหล่
ประธานคณะอนุ
รรมการส
เสริงมเสริ
มงกิเสริ
กิจมจการ
ประธานคณะอนุ
กกรรมการส่
งงเสริ
ประธานคณะอนุ
กรรมการส่
กิมการ
ประธานคณะอนุ
กรรมการส่
กิจจการ
การ
มหาวิมหาวิ
ททยาลั
ย
ฝ่
า
ยจั
ด
หารายได้
ยาลั
ย
ฝ
า
ยจั
ด
หารายได
ท
ยาลั
ย
ฝ่
า
ยจั
ด
หารายได้
มหาวิทยาลัยฝ่ายจัดหารายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีสะอาด
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฝ่ายการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยสมาน ศรีสะอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมานศรีศรี
สะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมาน
สะอาด
ประธานคณะอนุ
กรรมการส
งเสริ
มกิจการ
การ
ประธานคณะอนุ
ก
รรมการส่
ง
เสริ
มกิมกิจจการ
ผูประธานคณะอนุ
้ช่วยศาสตราจารย์กสรรมการส่
มาน ศรีสงเสริ
ะอาด
มหาวิมหาวิ
ทยาลั
ยฝยาฝ่ยการศึ
ทยาลั
ายการศึกกษา
ษา
ประธานคณะอนุ
รรมการส่
งเสริมกกิษา
จการ
มหาวิทกยาลั
ยฝ่ายการศึ
ผูมหาวิ
้ช่วยศาสตราจารย์
สมานกษาศรีสะอาด
ทยาลัยฝ่ายการศึ

ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฝ่ายการศึกษา

นายปกรณ์ ชินเนหันหา
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
นายปกรณ
ชินยเนหั
นายปกรณ์
นเนหันเศษ
หา
มหาวิทนายปกรณ์
ยาลั
ฝ่นาหานยกิหาจชิการพิ
นายปกรณ์
ชินเนหั
ประธานคณะอนุ
รรมการสกงงเสริ
เสริ
การ
กรรมการส่
มมกิกิจจการ
ประธานคณะอนุ
รรมการส่
ประธานคณะอนุ
กรรมการส่งเสริ
มกิจการ งเสริมกิจการ
มหาวิ
จจการพิ
ศษ
มหาวิ
ายกิ
ยกิ
การพิ
เศษจการพิเศษ
ทจยาลั
ยเฝ่ศษาเยกิ
มหาวิททยาลั
ยาลัมหาวิ
ยยฝ่ฝ่ฝาายกิ
การพิ

พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลีย่ นขา
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฝ่ายการกีฬา
พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขํา

พ.ต.อ.อุ
ดมศักดิด์ เปลี
พ.ต.อ.อุ
มศักย่ นข
ดิ์ าเปลีย่ นขา
ประธานคณะอนุ
ก
รรมการส
งมเสริ
มกิจการ
ประธานคณะอนุ
งเสริ
กิจาการ
ประธานคณะอนุ
รรมการส่
งเสริมกิจการ
พ.ต.อ.อุดกมศัรรมการส่
กดิ์ กเปลี
ย่ นข
มหาวิ
ยาลั
ายการกี
มหาวิททยาลั
ยฝ่ยาฝยการกี
ฬา ฬา

ประธานคณะอนุ
กรรมการส่
มกิจการ
มหาวิ
ทยาลัยฝ่งเสริ
ายการกี
ฬา
พ.ต.อ.อุ
ด
มศั
ก
ดิ
์
เปลี
มหาวิทยาลัยฝ่ายการกีฬา ่ยนขา
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฝ่ายการกีฬา

นายธีรปภัสร ปพัฒนเดชาพงศ
ประธานคณะอนุ
เสริมกิจการ
นายธีรปภัสกร์รรมการส
ปพัฒน์เงดชาพงศ์
มหาวินายธี
ทยาลั
ยฝสาร์ยกฎหมาย
ปพั
ฒงมเสริ
น์กิเดชาพงศ์
ประธานคณะอนุ
กรปภั
รรมการส่
มกิจการทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560
รายงานผลการด
าเนินงานของคณะกรรมการส่
งเสริ
จการมหาวิ
ประธานคณะอนุ
กรรมการส่
มกิจการทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560
รายงานผลการด
าเนินงานของคณะกรรมการส่
งเสริงมเสริ
กิจการมหาวิ

มหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย

มหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย

เสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๑๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงนายธี
สร์ฒน์ปพัเดชาพงศ์
ฒน์เดชาพงศ์
นายธีรปภัสรร์ปภัปพั
กรรมการส่
มทกิยาลั
จการ
รายงานผลการด
าเนินงานของคณะกรรมการส่
จการมหาวิ
ทยาลัฏมหาสารคาม
ยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2559-2560
ประธานคณะอนุ
กรรมการส่
มงกิมเสริ
จกิการ
รายงานผลการด
าเนิประธานคณะอนุ
นงานของคณะกรรมการส่
งเสริงมเสริ
กิงจเสริ
การมหาวิ
ยราชภั
พ.ศ. 2559-2560
นายธีรปภัสร์ ปพัฒน์เดชาพงศ์

กิจกรรมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ . ๒๕๕๙
งเสริ
จการมหาวิท่อยาลั
ยราชภั
มหาสารคาม
พ.ศ . 2559รวมนํ้าใจ ๙๒ ป
กิจกรรมที่ กิ๑จกรรมของคณะกรรมการส่
จัดกิจกรรมงานการแข
งขัมนกิชกมวยเพื
การกุ
ศล ฏ“ศึ
กมหกรรมมวยโลก
ราชภัฏมหาสารคามเพื่อศิษย”
ดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมงานการแข่งขันชกมวยเพือ่ การกุศล “ศึกมหกรรมมวยโลก รวมนาใจ 92 ปี
งานการแขงขันชกมวยเพื
่อการกุศล “ศึกมหกรรมมวยโลก รวมนํ้าใจ ๙๒ ปราชภัฏมหาสารคาม เพื่อศิษย”และได
ราชภัฏมหาสารคามเพื่อศิษย์”
กําหนดจัดงาน ในวัด้นวพฤหั
สบดี ที่ ๒๔งเสริ
พฤศจิ
ายน พ.ศ.
๒๕๕๙
สนามอรุ
ดีดฏิลมหาสารคาม
ก (สนาม ๓)จัดมหาวิทยาลัย
ยคณะกรรมการส่
มกิจกการมหาวิ
ทยาลั
ย ร่วมกัณบมหาวิ
ทยาลัณยปรี
ราชภั
ราชภัฏกิมหาสารคาม
จกรรมงานการแข่งขัน ชกมวยเพื่อการกุศล “ศึกมหกรรมมวยโลก รวมน้าใจ 92 ปีราชภัฏมหาสารคามเพื่อ

ศิษย์”และได้กาหนดจัดงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัตถุป3)
ระสงค
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรูร้ ะหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
๒. เพือ่ 2.หารายได
เปนทุนเป็การศึ
ษาใหกกษาให้
บั นักกศึับกนัษาที
าดแคลนทุ
นทรัพนยทรัใหพมย์โี อกาสศึ
กษาใน
มหาวิทยาลัย
เพื่อหารายได้
นทุนกการศึ
กศึกข่ ษาที
่ขาดแคลนทุ
ให้มีโอกาสศึ
กษาใน
เพือ่ ยสนองกลยุทธและแผนการทํางานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษยเกา
มหาวิ๓.
ทยาลั
สนองกลยุ
ทธ์แชละแผนการท
งเสริมกิจการมหาวิ
ท ยาลักยสูตสมาคม
หลักสูตรปรัชญาดุ3.ษเพื
ฎีบ่อัณ
ฑิตสาขาวิ
ายุทธศาสตรางานของคณะกรรมการส่
การพัฒนาภูมิภาคและโครงการเป
ดสอนหลั
รระดับบัณฑิต
ศิษย์เก่าหลักกอบรมสาขาวิ
สูตรปรัชญาดุชษามวยไทย
ฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคและโครงการเปิดสอนหลักสูตร
ศึกษาและการฝ
ระดับ๔.
บัณเพื
ฑิต่อศึประชาสั
กษาและการฝึ
มพันธกแอบรมสาขาวิ
ละเผยแพรชศามวยไทย
ิลปะวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป
4. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
๕. เพือ่ 5.ประชาสั
มพันธมกพัารขั
เคลืบอ่ นมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ตามแผนยุ
ทธศาสตร
มหาวิมทหาวิ
ยาลัทยยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
เพื่ อ ประชาสั
น ธ์บก ารขั
เคลื่ อ นมหาวิ
ย ตามแผนยุ
ท ธศาสตร์
ย ราชภั
ฏ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
มหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564

รายงานผลการดาเนินงาน
งานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภั
ชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 22559-2560

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๑๓

กิจกรรมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐
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กิจกรรมที่ ๒ คอนเสิ
รตวงดนตรีลูกทุงการกุ
าไย ไหทองคํ
า”ประจํ
าป พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมของคณะกรรมการส่
งเสริศลมกิ“ลํ
จการมหาวิ
ทยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2560
ดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมคอนเสิรตวงดนตรีลูกทุงการ
กุศล “ลําไย ไหทองคํา”ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐” ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม ๓)
กิจกรรมที่ 2 คอนเสิร์ตวงดนตรีลูกทุ่งการกุศล “ลาไย ไหทองคา”ประจาปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตวงดนตรีลูกทุ่งการกุศล

“ลาไย ไหทองคา”ประจาปี พ.ศ. 2560” ในวันที่ ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วัตถุประสงคมหาสารคาม
๑. เพืวัต่อถุเปประสงค์
นไปตามแผนและกลยุทธการทํางานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1. เพื่อเป็นไปตามแผนและกลยุทธ์การทางานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อสนับสนุ
เสริบสนุ
มและอนุ
ษดนตรี
ทุงไทยให
สืบทอดต
อไปอไป
2.นเพืส่องสนั
น ส่งเสริรมักและอนุ
รักลษ์ูกดนตรี
ลูกทุ่งไทยให้
สืบทอดต่
๓. เพือ่ หารายได
กองทุน เในการสนั
สนุนการดํ
นกิจาเนิ
กรรมของมหาวิ
ทยาลัทยยาลั
โดยเฉพาะคณะอาจารย
3. เเพืป่อนหารายได้
ป็นกองทุนบในการสนั
บสนุาเนิ
นการด
นกิจกรรมของมหาวิ
ย โดยเฉพาะ
นักศึกษา ศิษย์เก่างเสริ
และคณะกรรมการส่
มกิยจการมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ศิษคณะอาจารย์
ยเกา และคณะกรรมการส
มกิจการมหาวิงทเสริ
ยาลั
่อให้นนคุักณ
ศึกคษาเห็
นคุณค่าและความส
าคัญของงานด้
ลปวัฒนธรรมผ่
านกิจกรรม
๔. เพื่อใหนักศึ4.กเพื
ษาเห็
าและความสํ
าคัญของงานด
านศิลปวัาฒนศินธรรมผ
านกิจกรรมการแสดง
การแสดง
๕. เพื่อทํานุ5.บําเพืรุง่อในส
งๆ วเพื
ารดํ
าเนิ
นงาน
นไปด
วยความเรี
ทานุวบนต
ารุงาในส่
นต่่อางใหๆกเพื
่อให้
การด
าเนินหรื
งานอกิหรืจกรรมเป
อกิจกรรมเป็
นไปด้
วยความ ยบรอย และ
เกิดผลประโยชน
สูงอสุยดและเกิ
กับวงดนตรี
ลูกทุง สูงสุดกับวงดนตรีลูกทุ่ง
เรียบร้
ดผลประโยชน์

รายงานผลการดาเนินงาน
งานของคณะกรรมการส่
ของคณะกรรมการส่งเสริมมกิกิจการมหาวิทยาลัยรา
ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559
2559-2560

๑๔ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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การมอบงบประมาณสนับสนุนของคณะกรรมการส
งเสริมกิจการ
การมอบงบประมาณสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การมอบงบประมาณสนั
สนุนของคณะกรรมการส่
งประจํ
เสริมกิจาการมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบราชภั
ฏมหาสารคาม
ป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐
พ.ศ.2559- 2560

ประจาปี พ.ศ.2559- 2560
๑. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต
1. คณะกรรมการส่
งเสริงมเสริ
ทยาลั
ยได้
นการศึ
กษากษาให้
ให้แก่แนก่ักนศึักกศึษาที
1. คณะกรรมการส่
มการมหาวิ
กิจการมหาวิ
ทยาลั
ยมได้อบทุ
มอบทุ
นการศึ
กษาที่ม่มผี ีผลการเรี
ลการเรียยนดี
นดีแต่
ยากจน
ประจํ
าป พ.ศ.๒๕๕๙
จํกิาจนวนเงิ
น ๘๐,๐๐๐
บาท
ยากจน
ยาลัย จานวน
บาท
แต่ยากจน
ประจ
าปี ทพ.ศ.2559
จานวนเงิ
น 80,000
๒.มหาวิ
คณะกรรมการส
งเสริ
มกิ80,000
จการมหาวิ
ทยาลับาท
ย ไดมอบทุนสนับสนุนคาใชจา ยเพือ่ เขารวมโครงการประกวด
2.
คณะกรรมการส่
ง
เสริ
ม
กิ
จ
การมหาวิ
ท
ยาลั
ย
ได้
นนสนัสนับบสนุสนุนครั
มกิบจอุการมหาวิ
ยาลัย ได้
มกอบทุ
นค่ค่้งาทีาใช้ใช้
เข้าร่วมโครงการ จพระ
วงดนตรี2.
ลูกทุคณะกรรมการส่
งพรอมหางเครืง่อเสริ
งระดั
ดมศึกษาท“ดาวรุ
งมลูอบทุ
ทุงนเรศวร”
่ จ๙จ่า่ายในการประกวดวงดนตรี
ชิยเพื
งถว่อยพระราชทานสมเด็
ลูกทุง่ ฯ (ดาวรุ
ลู่งกพร้ทุอ่งนเรศวร)
านวนบอุ70,000
ประกวดวงดนตรี
ลูก่งทุสยามบรมราชกุ
มหางเครืม่อจารี
งระดั
มศึกษา บาท
“ดาวรุ
ทุ่งนเรศวร”
งถ้วยพระราชทาน
เทพรัตนราชสุดาฯ
ระดับดประเทศ
ประจํา่งปลูกพ.ศ.
๒๕๖๐ ครั
แก้งนทีัก่ 9ศึกชิษาหลั
กสูตรดนตรี คณะ
สมเด็
จ
พระเทพรั
ต
นราชสุ
ด
าฯ
สยามบรมราชกุ
ม
ารี
ระดั
บ
ประเทศ
ประจ
าปี
พ.ศ.
2560
แก่
น
ก
ั
ศึ
กษาหลั
กสูตร ศ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดรบั รางวั
ลรองชนะเลิ
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 70,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับ
อันดับ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ของโรงเรี
ยนสาธิตมหาวิงทงเสริ
ยาลั
ฏมหาสารคาม
บาท ดการแข่
คณะกรรมการส
เสริ
จการมหาวิ
การมหาวิ
ยาลัยย ได้
ไดสจนัานวน
การแขงขันกอล
3.๓.คณะกรรมการส่
มมกิยกิจราชภั
ททยาลั
บสนุน3,000
งบประมาณการจั
กอล์ฟการกุ
การ ศล
4. คณะกรรมการส่
เสริทมยยาลั
กิจการมหาวิ
ทยาลัยราชภั
บสนุ2560
นงบประมาณโครงการสืบ
กุศลของโรงเรี
ตมหาวิ
ยราชภั
ฏมหาสารคาม
ที่ 5 พฤศจิ
ก๒๕๖๐
ายน
ของโรงเรี
ยนสาธิยนสาธิ
ตมหาวิ
ทงยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
ในวันในวั
ทีฏ่ มหาสารคาม
๕นพฤศจิ
กายนสนั
ประเพณี
ลอยกระทงจ
จจํานวนเงิ
นน3,000
บาท
าสาน
นวนเงิ
๓,๐๐๐
บาท านวน 20,000 บาท
คณะกรรมการส่งงเสริ
เสริมมกิกิจจการมหาวิ
การมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏมหาสารคาม
มหาสารคามสนัสนับบสนุสนุนนงบประมาณโครงการสื
งบประมาณโครงการ บสาน
๔.4.คณะกรรมการส
สืประเพณี
บสานประเพณี
ลอยกระทง
าปี 2560
จานวนเงิ
น 20,000
ลอยกระทง
ประจําประจ
ป ๒๕๖๐
จํานวนเงิ
น ๒๐,๐๐๐
บาท บาท

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560
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๑๕
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มหาสารคาม สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬ
๕. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สนับสนุนงบประมาณ การแขงขัน
5. คณะกรรมการส่
งเสริ
มกิศฬจาสตร์
การมหาวิ
ทยาลั
ยาราชภั
มหาสารคาม
สนับสนุ
ขาการจั
ดการกี
ฬาคณะครุ
านวน
บาท
กีฬาสาขาการจั
ดการกี
าคณะครุ
ศจาสตร
ประจํ20,000
ป พ.ศ. ฏ๒๕๖๑
จํานวน ๒๐,๐๐๐
บาทนงบประมาณการแข่งขันกีฬา
สาขาการจัดการกีฬาคณะครุศาสตร์ จานวน 20,000 บาท

คณะกรรมการส
งเสริมกิทจยาลั
การมหาวิ
ทยาลัฏยมหาสารคาม
ราชภัฏมหาสารคาม
บสนุนนค่คาาจัจักดทํทาาเสื
เสื้อกีอแจ้
ฬาแจคคเก็
เก็ตต กีฬา
6. คณะกรรมการส่๖.งเสริ
มกิจการมหาวิ
ยราชภั
สนับสนัสนุ
คณะกรรมการส่
งเสริ
กิจการมหาวิททยาลั
ยาลัย เพืยอ่ราชภั
ฏมหาสารคาม สนับสนุนค่าจักทาเสือแจ้คเก็ตกีฬา
อ่ มอบให
แกบคุมคลากรภายในมหาวิ
สาหรับบุคเพื
ลากรภายใน
จานวน 220,000
บาทเขารวมการแขงขันกีฬาอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุม ภาคตะวันออกเฉี
ยงเหนื220,000
อ ครัง้ ที่ ๔๙ “ผีตบาท
าโขนเกมส” ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย
หรับบุคลากรภายใน
จานวน
ราชภัฏเลย จํานวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๑๖ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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คณะกรรมการส่งเสริ๗. มคณะกรรมการส
กิจการมหาวิ
ยราชภั
มหาสารคาม
สนุดนการแข
การจังขันดกีการแข่
งขัน
งเสริมท
กิจยาลั
การมหาวิ
ทยาลัยฏ
ราชภั
ฏมหาสารคาม สนัสนั
บสนุบ
นการจั
ฬา
ประจํากปศึ๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐20,000
บาท
ยกองค์การบรินักหศึการนั
กษา)จํานวน
จานวน
บาท

๘. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสนับสนุนงบประมาณในการแขงขัน
คณะกรรมการส่
งเสริศลมแกกิสจมาคมศิ
การมหาวิ
ททยาลั
ราชภั
ฏมหาสารคาม
สนับจํสนุ
การแข่บาทงขันกอล์ฟ
กอลฟการกุ
ษยเกามหาวิ
ยาลัยยราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
านวนน๑๗,๐๐๐
๙. คณะกรรมการส
งเสริมกิฏจมหาสารคาม)
การมหาวิทยาลัยราชภัจ
ฏมหาสารคาม
สนับสนุนงบประมาณเพื
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิ
ทยาลัยราชภั
านวน 17,000
บาท ่อจัดทํา
หองสมุด ประจําคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการส่งเสริ๑๐.มกิคณะกรรมการส
จการมหาวิ
ยราชภั
มหาสารคาม
นงบประมาณจั
ดทา
งเสริทมกิยาลั
จการมหาวิ
ทยาลัฏ
ยราชภั
ฏมหาสารคามสนัสนั
บสนุบนสนุ
งบประมาณในการซื
้อ
งสือและปรั
บปรุย
งหราชภั
องสมุดโรงเรี
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั
ฏมหาสารคาม
จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐
ะนิติศาสตร์หนั
มหาวิ
ทยาลั
ฏมหาสารคาม)
จานวน
150,000
บาท บาท

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สนับสนุนงบประมาณในก
สือและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวนเงิน 100,

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๑๗

การประชุมสัญจรของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในวันอาทิตย ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ณ หองประชุม
โรงแรมวารินทรบีช จังหวัดสตูล
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประชุมสัญจรของคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ณ หองประชุมโรงแรมวารินทรบชี
จังหวัดสตูล โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมี
แผนการพัฒนาดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝายจัดหารายได มีแผนการดําเนินงานดังนี้
๑.๑ จัดใหมีกิจกรรมงานนิตยสารเรื่องการสงเสริมผาไทย
๑.๒ จัดใหมีกิจกรรมทอลคโชว โดยนําตลกชื่อดังมารวมรายการ
๑.๓ จัดใหมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชวโดยจัดใหแตงกายแบบไทย/วัฒนธรรมไทย เพื่อหารายได
เขากองทุนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑.๔ การจัดการแขงขันกีฬาการกุศล เชน มวย กอลฟ หรือกีฬาชนิดอื่นๆ
๒. คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝายกิจการพิเศษ มีแผนการดําเนินงานดังนี้
๒.๑ สรุปจัดทํารูปเลมผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๒.๒ สรุปจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย มีแผนการดําเนินงานดังนี้
๓.๑ สานตอเรื่องการแกไข ปรับปรุง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย คณะ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในเรื่องการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ใหครบกระบวนการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๔. คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฝายการศึกษา
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาทองถิน่ ซึง่ แนวคิด หรือขอเสนอแนะขอเสนอแนะนีเ้ ปน
ไปตามหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอเสนอแนะมีดังนี้
๔.๑ มหาวิทยาลัยตองหมั่นตรวจสอบวัตถุประสงคที่ระบุไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔.๒ ตองตระหนักและทบทวนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอ ๑ (มาตรา ๘ พ.ร.บ.
๒๕๔๗)
๔.๓ บัณฑิตที่สังคมกลาวถึงคอนขางมาก คือสาขาที่สําเร็จการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการ
ของผูประกอบการหรือตลาดแรงงานเทาที่ควร
- สงผลใหบัณฑิตตกงาน ซึ่งอาจเปนไปไดวาไมมีงานใหทํา
– มีงานแตคุณสมบัติบัณฑิตไมตรง
– ศักยภาพไมเปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด ดังนัน้ ควรหารือกับผูม สี ว นเกีย่ วของไมวา จะเปนสาขา
๑๘ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ของบัณฑิตที่สําเร็จ หรือ ผูเกี่ยวของกับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเองควรทบทวนกระบวนการผลิต
เพื่อตรวจสอบจุดออน จุดแข็งของกระบวนการผลิต
Input
Process
Out put
Input นักศึกษา + บุคลากร –ภาวะแวดลอม + อาคารสถานที่ ทุกสวนไดขับเคลื่อนไปตามหนาที่ของ
ตนเองอยางเต็มที่หรือไม ถาสวนใดไมขับเคลื่อนเต็มที่ทําอยางไร
Process กระบวนการผลิตเหมาะสมหรือไม ถาไมเหมาะสมจะทําอยางไร
Out put ที่สังคมกลาวถึงคอนขางมากในสวนนี้ควรทําอยางไร
ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้มหาวิทยาลัยตองมีการทบทวน ปรับปรุงแกไขเปนแบบอยางตอเนื่อง
- เมือ่ เราทําทุกอยางเต็มทีแ่ ละทุม เทแลว เราควรประชาสัมพันธใหสงั คมไดรบั ทราบและหาชองทาง
ใหสังคมเขามามีสวนรวมใหขอเสนอแนะในทุกๆ ดาน ซึ่งจะเปนการเติมเต็มในการพัฒนาใหมีความบกพรองนอย
ที่สุด
- ในดานการบริการวิชาการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของครูในทองถิน่ และสังคมใหดขี นึ้ ยัง่ ยืนจาก
การที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดเดินทางไปศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยสงขลา (วิทยาเขตสตูล)
จังหวัดสตูล ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ การดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงชลา (วิทยาเขตสตูล) ไดดําเนินการมาแลว ๑๐ ป เหตุผลหลักคือจังหวัดสตูลไมมีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยูเลย และ
มีนักเรียนไปศึกษาตอระดับอุดมศึกษาจํานวนมาก
โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากพอสมควร อยางไรก็ตามขณะนี้ก็อยูระหวางดําเนินการ ซึ่ง
การประสานงานมี ๒ ลักษณะ
๑. ประสานไปยังจังหวัดเพื่อขอพื้นที่และงบประมาณและรวมทั้งทําแบบแปลนเสนอ
๒. ทําเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตดําเนินการและทางมหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณ
กอสรางอาคาร สถานที่ตอคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดรับอนุมัติงบ
กอสรางอยูจํานวน....หลัง และอยูระหวางดําเนินการเสนอ สกอ.
ในขณะนีท้ างจังหวัดยโสธร เปนจังหวัดเกษตรอินทรีย ซึง่ นําเสนอโดย ร.ต.ต.ดร.สนุก สิงหมาตร กรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แตสิ่งที่จังหวัดตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมคือ สื่อชีวภาพ เกษตรอินทรีย ซึ่งนาจะ
เปนโอกาสดีของมหาวิทยาลัยที่จะใหความอนุเคราะห ซึ่งถือวาเปนการบริการวิชาการไดตรงประเด็น
๕. คณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝายการกีฬา
๕.๑ สรางจุดเดน ดวยการสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนศูนยกลาง
ดานกีฬา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งการเลนกีฬาและการบริหารจัดการกีฬา สามารถนําไปประกอบอาชีพไดหลัง
จากจบการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทําบันทึกขอตกลงรวมมือกับจังหวัด สมาคมกีฬาแหงจังหวัด
ตลอดจนภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของ ใหผลิตนักกีฬาระดับเยาวชน เพือ่ นําเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยกีฬาทีจ่ ะเปนจุดเดนใหกบั มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตองเปนกีฬาทีเ่ ปนทีร่ จู กั แพรหลายและเปนทีร่ จู กั
ของประชาชน เชน กีฬามวยและกีฬาฟุตบอลเปนตน สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพได เชน กีฬามวยสามารถ
ประสานงานกับคายมวย ดาบรันสารคาม ซึง่ มีชอื่ เสียงระดับประเทศ ใหผลิตนักกีฬาระดับเยาวชนและสงมาศึกษา
ตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๑๙

สําหรับกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตองประสานงานกับสโมสรฟุตบอลอาชีพซึ่งอยูใน
เครือขายเชน
๑. สโมสรอารมียูไนเต็ด ซึ่งเปนสโมสรในระดับไทยลีก ๒
๒. สโมสรทหารบกเอฟซี ซึ่งเปนสโมสรในระดับไทยลีก ๓
๓. สโมสรมหาสารคามเอฟซี ซึ่งเปนสโมสรในระดับไทยลีก ๔
โดยทําขอตกลงรวมมือกับสโมสรฟุตบอลอาชีพเหลานีใ้ หผลิตนักฟุตบอลระดับเยาวชนเพือ่ สงเขามาศึกษา
ตอในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสามารถตอยอดเปนนักฟุตบอลอาชีพในสโมสรตางๆ ตลอดจนเปด
ใหมีการเรียนการสอนในวิชาการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลและกีฬามวย เพื่อใหสอดคลองกับตลาดแรงงานใน
ปจจุบันและใหคนในทองถิ่นไดมีโอกาสสรางเกียรติยศ ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยและทองถิ่นตลอดจนวงศตระกูล
สืบตอไป
๕.๒ สรางแรงจูงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตองมีนโยบายสนับสนุนการกีฬาใหชดั เจนเชน
นักกีฬาที่ติดเยาวชนทีมชาติหรือทีมชาติ มีทุนใหศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรหรือมีโครงการชางเผือกคัดเลือกนักกีฬาที่
มีความสามารถในชนิดกีฬาตางๆ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในคณะที่ตองการศึกษา
๕.๓ สรางความเชื่อมั่น โดยนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตองเกิด
ความเชื่อมั่นวาหลังจากจบการศึกษาออกไปแลว จะมีงานทําหรือมีอาชีพแนนอน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามตองสนับสนุนใหมีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขากีฬาใหมๆ ขึ้น เพื่อใหทันตอสภาวะการที่
เปลี่ยนไปและใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน ซึ่งเปนวิชาชีพที่เกิดขึ้นใหมในประเทศไทยเชน
๕.๓.๑ หลักสูตรสาขาบริหารจัดการกีฬามวย
๕.๓.๒ หลักสูตรสาขาบริหารจัดการกีฬาฟุตบอล
ซึ่งหลักสูตรตางๆ เหลานี้เปนการศึกษาการบริหารจัดการกีฬาเฉพาะดานทั้งโครงสรางการบริหาร
จัดการ,การฝกซอม,การจัดการแขงขัน,การจัดการตัดสิน ปจจุบนั กีฬามวยและกีฬาฟุตบอล เปนกีฬาทีน่ ยิ มแพรหลาย
ภายในประเทศไทย นักกีฬาที่มีความสามารถในดานนี้ สามารถประกอบเปนอาชีพไดและมีรายไดสูงสามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได
โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตองเชิญผูมีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในดานกีฬาดังกลาว
มามีสวนรวมในการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนทั่วไปวามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางดานการกีฬาออกไปสูสังคมได

๒๐ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๒๑

โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามทีค่ ณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดจดั โครงการความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
- ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณในการ
จัดการศึกษา วิจัย การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย แนวทางในการทําความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
อุดมศึกษา และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
วัตถุประสงค
๑. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณในการจัดการศึกษาและวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานของ
รัฐและเอกชนทั้งระบบที่มีคุณภาพซึ่งจะนํามาพัฒนาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อศึกษาแนวทางในการทําความรวมมือทางวิชาการกับสภาบันอุดมศึกษา หนวยงานของรัฐและ
เอกชนในการรวมมือพัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๓. เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้
๑. ไดทราบถึงประวัตคิ วามเปนมา ตลอดจนวิสยั ทัศน ภารกิจและนโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล)
๒. ไดทราบถึงกระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ในการขอจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(วิทยาเขตสตูล)
๓. ไดนาํ ความรู คําแนะนํา ทีไ่ ดมาประยุกตใชในการขอจัดตัง้ วิทยาเขตยโสธรทีก่ าํ ลังดําเนินการขอตัง้ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตอไป
๔. ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระหวางคณะกรรมการสง
เสริมกิจการมหามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล) กับ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งจะนํามาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
๕. ไดรับความรูเกี่ยวกับการวางแผนการทํางานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (วิทยาเขตสตูล)

๒๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

21
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยกราชภั
(วิ
ภาพบรรยากาศการศึ
ษาดูฏงสงขลา
านของคณะกรรมการและคณะอนุ
21ทยาเขตสตูล) วันที่ 2 เมษายน 2561กรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ยาเขตสตู
ล) วั(วินททียาเขตสตู
่ ๒ เมษายน
ณ มหาวิ(วิทท
ยาลั
ยราชภัฏสงขลา
ล) วันที่ 2๒๕๖๑
เมษายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๒๓

23

ภาพบรรยากาศการประชุ
มของคณะกรรมการส
จการ
ภาพบรรยากาศการประชุ
มของคณะกรรมการส่
งเสริมกิจการมหาวิงทเสริ
ยาลัมยกิราชภั
ฏมหาสารคาม
ประจาปี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจํ-า2560
ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

เสรินมงานของคณะกรรมการส่
กิจการมหาวิทยาลัยราชภั
พ.ศ.ยราชภั
๒๕๕๙-๒๕๖๐
รายงานผลการดงาเนิ
งเสริฏมมหาสารคาม
กิจการมหาวิทยาลั
ฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560
๒๔ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการส

24
ภาพบรรยากาศการประชุ
มของคณะกรรมการส่
งเสริมกิจการมหาวิงทเสริ
ยาลัมยราชภั
ฏมหาสารคาม
ภาพบรรยากาศการประชุ
มของคณะกรรมการส
กิจการ
ประจาปี พ.ศ. 2559 – 2560 (ต่อ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ตอ)

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2559-2560

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๒๕

คณะผูจัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ปรึกษา :

รองศาสตราจาย ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
อาจารยวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ทองสอดแสง

คณะผูจัดทํา :
๑. พันเอกธวัชชัย แจงประจักษ
๒. ร.ต.อ.นิรันดร ยศพล
๓. อาจารยปกรณ ชินเนหันหา
๔. อาจารยธีรปภัสร ปพัฒนเดชาพงศ
๕. ร.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขํา
๖. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ศรีสะอาด
๗. นายชนาธิป อมรพันธ
๘. นางวัชพร จําปาศรี
๙. นางสาวจีระภา บุญสิทธิ์

ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการฯ
รองประธานกรรมการสงเสริมกิจการฯ ที่ ๒
ประธานอนุกรรมการฝายกิจการพิเศษ
ประธานอนุกรรมการฝายกฎหมาย
ประธานอนุกรรมการฝายการกีฬา
ประธานอนุกรรมการฝายการศึกษา
อนุกรรมการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๒๖ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

