
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

คร้ังที่ 8/2563 

วันอังคารที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2563   

ณ หองประชมุวิญูคุวานันท ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิร ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

18. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมฯ ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

 
ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่                      
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่                      
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่                      
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมวิญูคุวานันท 

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

  รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกรรมการสภาวิชาการ  แจงใหที่ประชุมทราบวา 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 1 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพลิกโฉม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจนโยบายและการขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกลุ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้ง 11 แหง ในบริบท “มหาวิทยาลัยเพื ่อการพัฒนาเชิงพื ้นท่ี”  

แนวทางการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยตามจุดเนนของแตละมหาวิทยาลัยและสรางความเขาใจรวมกันของ

ผู บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย และไดเชิญวิทยากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  จำนวน 5 ทาน มาประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกลาว 
 

 1.2  เรื่องแจงเพื่อทราบจากกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ แจงใหที ่ประชุมทราบ เรื ่อง  

การดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป  

ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 นั้น ไดดำเนินการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมเปนที่

เรียบรอยแลว 

 

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 8/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563  โดยถอนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 4.1  และถอนระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง

นำเสนอเพ่ือพิจารณา  5.2  5.3  5.5  5.6  และ 5.7 
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 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

7/2563  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  5  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ได

ดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 

นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองรายงานการประชุม จึงนำเสนอ

ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 โดยมีแกไข ดังนี้  

  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา ใหตัดคำวา เพื่อพิจารณา 

   จากเดิม   ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

   แกไขเปน ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 มติที่ประชุม : ขอ 1  

    จากเดิม 1. ใหดำเนินการจัดตั้งสถาบันฯ โดยมีพันธกิจในลักษณะใหบริการวิชาการโดยไมมี

หลักสูตรการเรียนการสอนอยูภายใตสถาบันฯ การปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสถาบันฯ และไมซ้ำซอน

กับหลักสูตรที่มีอยูแลวของมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการในภายหลัง 

    แกไขเปน 1. ใหดำเนินการจัดตั้งสถาบันฯ โดยมีพันธกิจในลักษณะใหบริการวิชาการ 

                ระเบียบวาระที่  4.3  มติที่ประชุม : ขอ 1 ใหตัดคำวาเติม  และขอ 6 ใหตัดคำวาการ 

   จากเดิม  1. ใหพิจารณาเพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตร โดยเลือกจากอาจารยผูสอนที่มี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  แกไขเปน  1. ใหพิจารณาเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร โดยเลือกจากอาจารยผู สอนที่มี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

  จากเดิม   6. ปรับชื่อรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร เปน วิชาวิธี

วิทยาการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

  แกไขเปน  6. ปรับชื่อรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร เปน วิชาวิธี

วิทยาวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่  7/2563 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 7/2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563  
 

 3.2  แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสวนท่ี

เกี่ยวของกับการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

  ประเด็นที่เสนอ 

  แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาในสวนที่เก่ียวของกับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั ้งที่ 

2/2563  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2563  ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณา            

ความสอดคลองของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับเผยแพรผลงานทางวิชาการของ

อาจารย โดยพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) ดังนี ้

1. กรณีหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ/ความเห็นจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนวันที่  24  มิถุนายน  

2563 จะพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. 2560 และ            

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

2. กรณีหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศกึษาระหวางวันที่  24  

มิถุนายน 2563 ถึงวันที่  23  มิถุนายน 2565  จะพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ 

ก.พ.อ. เร ื ่อง หล ักเกณฑและว ิธ ีการพิจารณาแตงต ั ้งบ ุคคลใหดำรงตำแหนงผ ู ช วยศาสตราจารย                    

รองศาสตราจารบ และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หรือเผยแพรตาม

ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย               

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ แลวแตความประสงคของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

3. การพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตั้งแตวันที่  24  มิถุนายน   

2565  เปนตนไป  จะพิจารณาการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   

พ.ศ. 2563  
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   จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อทราบ 

   มติท ี ่ประชุม : ร ับทราบ แนวปฏิบ ัต ิการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาในสวนที่เก่ียวของกับการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 
 

3.3 ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำป 2564 

       ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดกำหนดปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ประจำป พ.ศ. 2564 ดังนี ้

ครั้งที่ วัน เดือน ป หมายเหตุ 

1 วันพฤหัสบดีท่ี  7  มกราคม  2564  

2 วันพฤหัสบดีท่ี  4  กุมภาพันธ  2564  

3 วันพฤหัสบดีท่ี  4  มีนาคม  2564  

4 วันพฤหัสบดีท่ี  1  เมษายน  2564  

5 วันพฤหัสบดีท่ี  6  พฤษภาคม  2564  

6 วันพฤหัสบดีท่ี  10  มิถุนายน  2564    แทนวันที่ 3 มิถุนายน 2564 

7 วันพฤหัสบดีท่ี  1  กรกฎาคม  2564  

8 วันพฤหัสบดีท่ี  5  สิงหาคม  2564  

9 วันพฤหัสบดีท่ี  2  กันยายน  2564  

10 วันพฤหัสบดีท่ี  7  ตุลาคม  2564  

11 วันพฤหัสบดีท่ี  4  พฤศจิกายน  2564  

12 วันพฤหัสบดีท่ี  2  ธันวาคม  2564  

 

  มติที ่ประชุม : เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ประจำป พ.ศ. 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 4.2  การพิจารณา  (ราง) แบบฟอรม Checklist ระดับปริญญาตรี  โท  เอก และ (ราง) 

แบบฟอรมประเมินการกลั่นกรอง/ตรวจสอบ/รับรองการเสนอหรือปรับปรุงหลักสูตรของสภาวิชาการเพื่อ

เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

   ดวยฝายเลขานุการไดนำเสนอ แบบฟอรม Checklist ระดับปริญญาตรี  โท  เอก เพื่อให

หลักสูตรไดทำการตรวจสอบกอนนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ และสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2563  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5  พฤศจิกายน  2563  กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดเสนอ (ราง) แบบฟอรมประเมินการ

กลั ่นกรอง/ตรวจสอบ/รับรองการเสนอหรือปรับปรุงหลักสูตรของสภาวิชาการเพื ่อเสนอความเห็นตอ 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และไดแกไขเนื้อหาตามมติสภาวิชาการเรียบรอยแลว จึงนำเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบ (ราง) แบบฟอรม Checklist ระดับปริญญาตรี  โท  เอก และ 

(ราง) แบบฟอรมประเมินการกลั่นกรอง/ตรวจสอบ/รับรองการเสนอหรือปรับปรุงหลักสูตรของสภาวิชาการ

เพ่ือเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี ้

1. แบบฟอรม Checklist ระดับปริญญาตรี  โท  เอก ใหหลักสูตรไดทำการตรวจสอบกอน 

นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ และใหแกไขแบบฟอรมเพ่ิมเติม คือ 

- เพิ่มการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรตรงหรือสัมพันธ ISCED 2013 

2. แบบฟอรมประเมินการกลั่นกรอง/ตรวจสอบ/รับรองการเสนอหรือปรับปรุงหลักสูตรของ 

สภาวิชาการเพ่ือเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใหกรรมการผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ ตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และใหแกไขแบบฟอรมเพิ่มเติม 

ดังนี้ 

1) เพิ่มเกณฑการตัดสินในองคประกอบของมาตรฐานที่ 1.1 เหตุผลและความจำเปน

ของหลักสูตร 2 ขอ ไดแก 

1. สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2. สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2) แกไของคประกอบของมาตรฐาน ดานที ่ 2 ดานความพรอมของอาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ดังนี ้

2.1 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.2 คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร 

3) แกไขเกณฑการตัดสินในองคประกอบของมาตรฐานที่ 2.2 คุณสมบัติของอาจารย

ประจำหลักสูตร โดยตัดเกณฑ จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรออก  

4) เพ่ิมขอ 3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

5) ขอ 4 ดานความโดดเดนและลักษณะเฉพาะของหลักสูตรที ่สะทอนปรัชญาและ

หลักการของหลักสูตร ท่ีตรงตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏและชุมชนทองถ่ิน ใหเพ่ิมขอความ  

 4.1 หลักสูตรที ่เสนอมีลักษณะคลายคลึงกับหลักสูตรอื ่นที ่เปดสอนอยู แล วใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 4.2 หลักสูตรที่เสนอมีความคลายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนอยูแลวในสวนใด 

(วิชาบังคับ/วิชาเลือก/อื่นๆ) 

 4.3 หลักสูตรที่เสนอแตกตางจากหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนอยูแลวในประเด็นสำคัญ คือ 

 4.4 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปดสอนอยูแลวที่มหาวิทยาลัยอื่นภายในประเทศ (ระบุ

อยางนอย 3 มหาวิทยาลัย) 
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6) ขอ 5 ดานความคุมทุนและความคุมคาของหลักสูตร ใหเพ่ิมขอความ “(คาธรรมเนียม

การศึกษาตลอดหลักสูตร และใหเปรียบเทียบคาธรรมเนียมการศึกษากับหลักสูตรเดียวกันหรือหลักสูตร

ใกลเคยีงกันที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน อยางนอย 3 มหาวิทยาลัย (ถามี)” 

7) เพิ่มขอ 6  ภาวะความตองการบัณฑิตของตลาดงาน (อธิบายและแนบเอกสารที่

แสดงถึงอุปสงคแรงงาน หรือเอกสารอื่นใดที่จะทำใหทราบไดวาบัณฑิตจะมีตลาดงานรองรับภายหลังสำเร็จ

การศกึษา) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

       ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เปน  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพ่ือ          

เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. 2564  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

  มติที ่ประชุม : ใหคณะกรรมการยกรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป ฉบับปรับปรุง               

พ.ศ. 2564 พิจารณาทบทวนการกำหนดชื่อชุดวิชา รายวิชา และคำอธิบายรายวิชาในแตละชุดวิชา เพื่อใหเกิด

ความรอบคอบ รัดกุม โดยใหผานการพิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก และนำกลับเขามาพิจารณา

ใหมในคราวประชุมครั้งถัดไป 
 

5.2  การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563 

  ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา 2563  เพื ่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา  2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  19  ราย  ประกอบดวย 

   1. ระดับปริญญาโท จำนวน   11    ราย 

   2. ระดับปริญญาเอก จำนวน     8    ราย 

    รวมท้ังสิ้น จำนวน   19    ราย 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศกึษา 2563 
 

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  19  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  11  ราย 

และระดับปริญญาเอก  จำนวน  8  ราย  
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ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 

 

  กำหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคารที่  8  

ธ ันวาคม  พ.ศ. 2563  ไดร ับการรับรองจากที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 เปนที่เรียบรอยแลว 
 

         อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม   

         อาจารยชัยวัฒน  สภุคัวรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

         นางอำนวยพร  บำรุงบุญ    ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

         ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง  เลขานุการสภาวิชาการ/ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                                  
                                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง) 

                                                                                         เลขานุการสภาวิชาการ 

 

  

 

 


