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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด โครงการและต้ อ นรั บ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563
โดยมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคาม ได้ ด าเนิ น การตามระบบการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม พุ ท ธศั ก ราช 2562
ประกาศโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วย 6 องค์ประกอบ จานวน 22
ตัวบ่งชี้ มีการดาเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร จานวน 114 หลักสูตร จากคณะ 9 คณะ และระดับ
ปฏิบัติการจากทุกๆ หน่วยงานที่ดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงานจัดการศึกษาของสถาบัน
มีผลการประเมินตนเองอยู่ที่คะแนน 4.69 คุณภาพ ระดับดีมาก
นอกจากนี้ การดาเนิ น การประเมิน ฯ ดังกล่ าว มหาวิทยาลั ยได้มีการจัดการประเมิน ให้ ส อดคล้ องกับ
มาตรการการป้องกันตนเองจากโรคระบาด COVID-19 จึงได้มีการจากัดจานวน ผู้เข้าร่วมประชุม และมีการจัด
ช่วงเวลาให้กับบุคลากรมาให้รายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนบุคคลภายนอกที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ได้จัดให้เป็น
สัมภาษณ์แบบออนไลน์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น ประธานกรรมการ และมี ค ณะกรรมการประเมิ น ฯ ประกอบด้ ว ย
รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
จากมหาวิทยาลั ย มหาสารคาม ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั จธรรม พรทวีกุล จากมหาวิทย าลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นกรรมการ
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สรุปประเด็นสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
(โดยการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยให้มีการตรวจวัดไข้ สวมใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นสาคัญของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้
1. รับทราบประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา (แทน
ตาแหน่งที่ว่าง) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์กฤษกนก ดวงชาทม
คณาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ และ 2) อาจารย์กมล พลคา คณาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดทางบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
3. อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 2/2564) จานวน 25 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท จานวน 11 ราย ระดับปริญญาเอก จานวน 14
ราย
4. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
5. อนุมัติให้ยกเลิกการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
6. อนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ว 1/2563 (วาระเวียน) ในวาระที่ 2.4 โดยแก้ไข
ประเภทของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) จาก หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
7. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกากับ ติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดทารายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) จานวน 2 ราย
8. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย (แทนตาแหน่งที่ว่าง) จานวน 6 ราย
9. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร (แทนตาแหน่งที่ว่าง) จานวน 4 ราย
10. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) จานวน 2 ราย
11. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12. สาหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถ
ติดตามได้ที่ https://council.rmu.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หลังจากผู้มีอานาจ
ลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 หาก
หน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดาเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตาม
ขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จานวน 1 ชุด พร้อม ไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก
อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบอร์ภายใน 317 ภายใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพื่อฝ่ายเลขานุการสานักงานสภามหาวิทยาลัย จะดาเนินการตามขั้นตอนและนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

