
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

คร้ังที่ 5/2563 

วันจันทรที่  14  กันยายน  2563   

ณ หองประชมุวิญูคุวานันทฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

................................................................ 

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3 รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิร ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยบัณฑิตา  สวัสด ี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ กรรมการและ 

                                         ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยณัฐวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่                     
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภคัวรกุล  ผูปฏิบัติหนาที่                     
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ  ผูปฏิบัติหนาที่                     
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  ครั้งที่ 5/2563  วันที่ 14  กันยายน  2563  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมวิญูคุวานันทฯ             

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

 1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

  รองศาสตราจารยน ิร ุต ถ ึงนาค ประธานกล าวแสดงความยินด ีก ับคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ  ที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ และ ผูแทนคณาจารยประจำ

คณะ และไดมอบดอกไมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิชาการทุกทาน  

  รองศาสตราจารยนิรุต ถึงนาค อธิการบดี แจงใหที่ประชุมทราบถึงความกาวหนาในการเสนอ

รางกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยขณะนี้ไดพิจารณาถึงขอที่ 16 เรื่องการ

แบงกลุมมหาวิทยาลัยออกเปน 4 กลุม ไดแก ความเปนเลิศในเวทีโลก การสรางนวัตกรรม การพัฒนาทองถ่ิน 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดอยูในกลุมที่ 3 มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการพัฒนา

ทองถ่ิน และในวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้จะไดเขารวมประชุมอีกครั้ง 

  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุม และ (ราง) รายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563   
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

4/2563  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 4/2563 เวลา 13.30 นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุม 

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที่ 4/2563 นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  5  หนา  จึงนำเสนอตอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
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   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่  4/2563 

  ตามที ่สภาว ิชาการ ได ม ีการประช ุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 4/2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

  มติที ่ประชุม : รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563  
 

 3.2  การโฆษณารับจางทำผลงานทางวิชาการ 

  ด วยกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร   ว ิจ ัยและนว ัตกรรม ได ตรวจสอบพบวา  

มีการโฆษณารับจางทำผลงานทางวิชาการในเว็บไซตเปนจำนวนมาก จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบการ

จัดทำผลงานทางวิชาการอยางเครงครัด และหากพบการกระทำความผิดดังกลาวใหดำเนินคดีกับผูวาจางและ

ผูรับจางทำผลงานทางวิชาการตามกฎหมายโดยเครงครัดตอไป  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อทราบ 

      มติที่ประชมุ  : รับทราบการโฆษณารับจางทำผลงานทางวิชาการ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

    ไมมี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.พ.ว.)     

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2563  และคราวประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2563  ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ  ระดับ ผูชวยศาสตราจารย  โดย

วิธีปกติ  จำนวน  4  ราย  ระดับรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน  2 ราย และเห็นชอบไมแตงตั้งบุคคลให

ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน 1  ราย  จึงนำเสนอที่ประชุมสภา

วิชาการเพ่ือพิจารณา 
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 มติที่ประชุม : เห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ  ระดับ ผูชวยศาสตราจารย  

โดยวิธีปกติ  จำนวน  4  ราย  ระดับรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน  2 ราย และเห็นชอบไมแตงตั้ง

บุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน 1  ราย และมีมติให         

ฝายเลขานุการจัดเตรียมผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิที่ทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ นำเสนอตอที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยใหปกปดชื่อของผูทรงคุณวุฒิฯ 

ไวดวย สวนการนำเสนอตอสภาวิชาการ เรื่องและบุคคลผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาใหนำเอกสารการ

เสนอขอฯเขามาเพื่อประกอบการพิจารณา  ไดแก กพอ. 03 และเอกสารวิชาการ เชน งานตีพิมพ ตำรา หนังสือ 

ฯลฯ   
     

           5.2  การพิจารณาทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแลวของผูดำรงตำแหนง

ทางวิชาการ 

               ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.พ.ว.) 

ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ไดมีมติเห็นชอบทบทวนการเทียบเคียง

สาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแลวของผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ  จำนวน  5 ราย  จึงนำเสนอที่ประชุมสภา

วิชาการเพ่ือพิจารณา 

        มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบการพิจารณาทบทวนการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแลวของ

ผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ  จำนวน  5 ราย  และใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
 

 5.3 การพิจารณาขอแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

จัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา 

      ดวยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหารการ

พัฒนา คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  ขอแตงตั้งอาจารยพิเศษจำนวน  1  ราย  คือ นายจักรพงศ                     

พ ิพ ิธภ ักด ี   ว ุฒ ิการศ ึกษา ศ ิลปศาสตรมหาบ ัณฑิต  สาขาว ิชางานบร ิการฟ  นฟ ูสมรรถภาพคนพิการ                               

จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรีตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี  พ.ศ.2558  โดยมีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา                  

      มติที่ประชมุ  :  ใหนำกลับไปเพ่ิมเติมขอมูลตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี ้

1. ความจำเปนในการจางอาจารยพิเศษ 

2. เอกสารแสดงภาระงานสอนของอาจารยในสาขาวิชา 

3. คุณสมบัติของผูขอแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ 

4. รายวิชาที่มอบหมายใหอาจารยพิเศษรับผิดชอบ พรอมทั้งระบุรายชื่ออาจารย

ผูสอนที่รับผิดชอบรวมกันในรายวิชานั้นๆ ดวย 

5. ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะตองระบุความตองการจำเปน 

ในการจางอาจารยพิเศษดวย  
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 5.4  การพิจารณาขอแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   

 ดวยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร ขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ จำนวน 2 ราย  ดังนี ้

1. นางสาวณิชา  ปองขวาเลา  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)             

สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติ

ของอาจารยพ ิ เ ศษระด ับปร ิญญาตร ี ตามเกณฑ มาตรฐานหล ั กส ู ตรปร ิญญาตร ี   พ .ศ .2558   

โดยมีค ุณว ุฒ ิข ั ้นต ่ำปร ิญญาโทหร ือเทียบเทา โดยสอนวิชากฎหมายล ักษณะนิต ิกรรมและส ัญญา                  

วิชากฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดินและกฎหมายอาญา 

2. นางสาวภาณิชา  บุรณวรศิลป วุฒิการศึกษา ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  

สาขาวิชากฎหมายการเงินและการธนาคาร จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตรแหงลอนดอน                      

สหราชอาณาจักร ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรีตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี  พ.ศ.2558  โดยมีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา โดยสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ                 

นักกฎหมายและกฎหมายลักษณะหนี ้ จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

     มติที่ประชมุ  :  ใหนำกลับไปเพ่ิมเติมขอมูลตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี ้

1. ความจำเปนในการจางอาจารยพิเศษ 

2. เอกสารแสดงภาระงานสอนของอาจารยในสาขาวิชา 

3. คุณสมบัติของผูขอแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ 

4. รายวิชาที่มอบหมายใหอาจารยพิเศษรับผิดชอบ พรอมทั้งระบุรายชื่ออาจารย

ผูสอนที่รับผิดชอบรวมกันในรายวิชานั้นๆ ดวย 

5. ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะตองระบุความตองการจำเปน 

ในการจางอาจารยพิเศษดวย  
 

 5.5 การพิจารณาขอแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  สังคม 

และวัฒนธรรม   

                ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  สังคม และวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  ขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ จำนวน 1 ราย  คือ นายตฤณ  วงษขันธ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 

สาขาวิชาสังคมวิทยา จาก Dr. Babasaheb Ambedkar Marathawada University (Maharashtra) ประเทศ

อินเดีย ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรีตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี  

พ.ศ.2558  โดยมีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา โดยทำการสอนรายวิชา ยุทธศาสตรเชิงบูรณาการเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน  เปนผูสอนรวมกับผูชวยศาสตราจารยสิปปย  ชยานุสานี จันทรดอน  ภาคเรียนที่ 1/2563  

เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถในรายวิชาดังกลาวและไมขอรับคาตอบแทน  จึงนำเสนอที่ประชุมสภา

วิชาการเพ่ือพิจารณา       

   มติที่ประชุม  :  ใหสาขาวิชาทบทวนการดำเนินการ หากประสงคจะเชิญมาเปนวิทยากร สามารถ

ดำเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาวิชาการ แตหากประสงคจะแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ ใหนำ

กลับไปเพ่ิมเติมขอมูลตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี ้
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1. ความจำเปนในการจางอาจารยพิเศษ 

2. เอกสารแสดงภาระงานสอนของอาจารยในสาขาวิชา 

3. คุณสมบัติของผูขอแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ 

4. รายวิชาที่มอบหมายใหอาจารยพิเศษรับผิดชอบ พรอมทั้งระบุรายชื่ออาจารย

ผูสอนที่รับผิดชอบรวมกันในรายวิชานั้นๆ ดวย 

5. ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะตองระบุความตองการจำเปน 

ในการจางอาจารยพิเศษดวย  
 

 5.6 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบณัฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2562   

     ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 

2562 เพื่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศกึษา 2562   รวมจำนวนทั้งสิ้น  713  ราย  ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาตร ี  จำนวน  555 ราย 

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  1 ราย 

3. ระดับปริญญาโท     จำนวน  144 ราย 

4. ระดับปริญญาเอก     จำนวน  13 ราย 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีและระดับบัณฑิตศกึษา ประจำปการศกึษา 2562  

             มติที่ประชุม  : เห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น  713  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาตรี  

จำนวน  555  ราย  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   จำนวน  1  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน 144  ราย 

และระดับปริญญาเอก   จำนวน  13  ราย 

     มติจากสภาวิชาการ    

         ระดับปริญญาตรี  มีขอสังเกตในกรณีนักศึกษาที่เทียบเขา ควรไดรับเกียรตินิยม  

      ระดับบัณฑิตศึกษา มีมติดังนี ้

1. บัณฑิตวิทยาลัยตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูทรงคณุวุฒิภายนอกที่เปนกรรมการ 

                               สอบวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

                               หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

    2.  ตองระบุวาเปนการเผยแพรผลงานในวารสาร หรือใน Proceedings 

    3.  ระดับปริญญาเอก ตองแนบบทความที่ตีพิมพดวย 

                          4.  ขอความอนุเคราะหควรใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเขารวมชี้แจงในวาระประชุมดวย 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 
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เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 

                             กำหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันจันทรที่  14  

กันยายน  พ.ศ. 2563  ไดรับการรับรองจากที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เปนที่เรียบรอยแลว 

 

         อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม   

         อาจารยชัยวัฒน  สภุคัวรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

         นางอำนวยพร  บำรุงบุญ    ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

         ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษ  จันทรศิริ  ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

         ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง  เลขานุการสภาวิชาการ/ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

                                                                                                                  
                                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง) 

                                                                                         เลขานุการสภาวิชาการ 
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