
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 6/2564 

(โดยการประชุมปกติและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2564   

ณ หองประชมุอธิการบดี   ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72  พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม (โดยการประชุมปกติ) 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณฏัฐชัย  จันทชุม ผูอำนวยการสำนักฯ ผูชวยเลขานุการ 
 

รายชื่อกรรมการ (โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

1. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิร ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยบัณฑิตา  สวัสด ี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

18. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

รายชื่อกรรมการผูไมเขารวมประชุม 

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม  
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                     
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                   
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ ในการประชุมฯ                    

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  อธิการบดี  ประธานกรรมการ แจงใหผูรวมประชุมแสดงตนเพ่ือรวม

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนรวมการประชุม เพื่อใหเปนไปตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ฉบับที่  74/2557  เรื่อง  การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ลงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2557  ใหถือวา

เปนการประชุมท่ีชอบดวยพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  และกลาวเปด

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2564 (โดยการประชุมปกติและผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส)  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

1.1 รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานสภาวิชาการ แจงที่ประชุมเก่ียวกับมาตรการลดภาระ

คาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ 27  กรกฎาคม 2564  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงไดออกประกาศและแนวปฏิบัติตามมาตรการลดภาระ

คาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  มีแนวทางชวยเหลือคาใชจายดานการศึกษาโดยลดคาเลาเรียนและ

คาธรรมเนียมการศึกษาสูงสุดไมเกินรอยละ 50 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

จะเยียวยาชวยเหลือคาใชจายดานการศึกษา รอยละ 30 และมหาวิทยาลัยจะชวยเหลือคาใชจายดานการศึกษา  

รอยละ  20  

 

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 6/2564   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 6/2564  โดยวาระที่ 5.4 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษา
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ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  ขอเพิ่มรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  จำนวน  6  ราย  
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

5/2564  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  8  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ  

ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 

นำเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองรายงานการ

ประชุม  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 โดยมแีกไข  ดังนี ้
    

   ระเบียบวาระที่ 5.1  มติที่ประชุม : 

   จากเดิม  เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการจัด              

การภาครัฐและภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  โดยมอบหมายใหรองศาสตราจารยสุบรรณ    

เอ่ียมวิจารณ  ไดตรวจสอบความถูกตอง 

   แกไขเปน  เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการภาครัฐและภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  โดยแกไขตามรองศาสตราจารยสีดา               

สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคำแนะนำและมอบหมายใหรองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ 

กรรมการผูทรงคุณวฒุิ ไดตรวจสอบความถูกตอง 

   จากเดิม ขอที่  1 - 15  

   แกไขเปน  ใหยายขอที่ 11 เปนขอที่ 1  แลวเรียงลำดับไปจนถึงขอ 15 

 ระเบียบวาระที่ 5.2  มติท่ีประชุม : 

   จากเดิม  อนุมัตแิตงตั้ง นายอดิเรก  นวลศรี  เปนอาจารยพิเศษในหลักสูตร                  

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   แกไขเปน  อนุมัติแตงตั ้ง นายอดิเรก  นวลศรี เปนอาจารยพิเศษใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนระยะเวลา  1   

ภาคเรียน  ประจำภาคเรียนท่ี 1/2564 

       

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่  5/2564 



~ 4 ~ 
 

   ตามที่สภาวิชาการ ไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2564 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มต ิท ี ่ประช ุม : ร ับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมต ิท ี ่ประชุมสภาว ิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564  
  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาคร ัฐและ

ภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8  กรกฎาคม  2564  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558  เปน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564                

เปดสอนในปการศึกษา  2564   และแกไขตามที่รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                     

ใหคำแนะนำ  โดยที่ประชุมมอบหมายใหรองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี ่ยมวิจารณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ตรวจสอบความ  ถูกตองกอนนำเสนอตอที ่ประชุมและกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบความถูกตอง

เรียบรอยแลว  จึงนำเสนอ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564   
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

5.1  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สัตวศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสัตวศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

 

  มติท่ีประชมุ  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยมอบหมายใหผู ชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิริ ไดตรวจสอบความ
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ถูกตอง กอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตอไป  โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี ้

1. แกไขตามคำแนะนำของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒ ิในหนา 16, 30, 43, 64 และ 65 

2. แกไขคำอธ ิบายรายว ิชา 2018101 หลักสถิต ิ ตามคำแนะนำของ  

รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. เพ่ิมรายวิชาที่มีความทันสมัย 

4. จัดกลุมอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษาใหเปนหมวดหมู  

5. ระบุเงื่อนไขการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน วา ถามี เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนการศึกษา 

6. ตรวจสอบขอมูลงบประมาณตามแผน  

7. ทบทวนการกำหนดหนวยกิต รายวิชา 5004181 พื ้นฐานวิชาชีพทาง

สัตวศาสตร วิชา 5004461 สัมมนาทางสัตวศาสตร และ วิชา 5004171 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สัตวศาสตร  

8. ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร ควรมีตัวแทนจากสภา

วิชาชีพ 

9. ตรวจสอบรายชื่อวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

10. แกไขความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแตละ 

ปการศึกษา  

1) ตัด “เพ่ือให” ออก เนื่องจากไมใชวัตถุประสงค 

2) เพ่ิมทักษะดิจิทัล ทักษะเชิงอนาคต 

3) ปรับขอความใหชัดเจน เชิงประจักษ สามารถประเมินผลไดจริง 

โดยเฉพาะในชั้นปที่ 3 และ 4 

4) อาจเพ่ิมกลยุทธ และวิธีการประเมินในชองหมายเหตุ 

5) ปรับใหสอดคลองกับรายวิชาที่กำหนดในแผนการศึกษา 
 

5.2  การพิจารณา (ราง)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

 ดวยคณะร ัฐศาสตร และร ัฐประศาสนศาสตร ขอเสนอ (ร าง) หล ักส ูตรศ ิลปศาสตร  

มหาบัณฑิต  สาขาว ิชานว ัตกรรมเพื ่อการพัฒนาทองถิ ่น  หลักส ูตรใหม พ.ศ. 2564  เป ดสอนใน                    

ปการศึกษา  2564  จึงขอเสนอ (ร าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาว ิชานวัตกรรมเพ่ือ                 

การพัฒนาทองถ่ิน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   
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            มติที่ประชมุ  : ให นำกล ับเข ามาพิจารณาอีกคร ั ้ ง โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี ้

1. ใหกำหนดกรอบแนวคดิเกี่ยวกับนวัตกรรมใหชัดเจน ซึ่งในระดับปริญญา

โทเปนการเรียนรูกระบวนการวิจัย 

2. ทบทวนการกำหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองใน

แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชาเฉพาะดาน 

(Curriculum Mapping) ในทักษะที่ 5 การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในรายวิชากลุมสัมมนา  

3. เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับศาสตรพระราชาในคำอธิบายรายวิชา 6274212 

สัมมนาธรรมาภิบาลและศาสตรพระราชาเพ่ือการบริหารการพัฒนา 

4. ควรเพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหาลึกซึ้งในศาสตรพระราชา 

5. ใหกำหนดตำแหนงงานในอาชีพที ่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จ

การศกึษา ในหัวขอ 1.8.1 ใหชัดเจน 

6. เพิ่มขอมูลในหัวขอ 1.11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

โดยเพิ่มการอางอิงแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) การใช

ศาสตรดานนวัตกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่น และความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 

7. เพิ่มขอมูลในหัวขอ 1.12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน โดย

อางอิงหมวดทั่วไป มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่กำหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. แกไขขอความในหัวขอ 2.1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร จากเดิม เพ่ือ

ผลิตบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ แกไขเปน เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ใหมีคุณลักษณะ ดังนี ้

9. เพ่ิมรายวิชา นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

10. แกไขชื่อรายวิชา 6274214 จากเดิม สัมมนาภูมิปญญาและเศรษฐกิจ

พอ เพ ี ย งก ั บกา รพ ัฒนาประ เทศ  Seminar on Wisdom and Sufficiency Economy and Country 

Development แกไขเปน สัมมนาภูมิปญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 

Seminar on Wisdom and Sufficiency Economy Philosophy and Country Development 

11. แกไขชื ่อรายวิชา 6274203 จากเดิม นวัตกรรมการเคลื ่อนตัวและ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม Innovation Movement and Changing Environment แกไขเปน นวัตกรรม

สังคม การเคลื่อนตัว และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม Movement Innovation and Environment 

Changing 

12. เพ่ิมขอมูลรอยละของความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรองใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
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13. แกไขชื่อรายวิชา 6274207 จากเดิม กฎหมายเครื่องมือในการพัฒนา

ทองถิ ่น Local Development Tools Law แกไขเปน กฎหมายเพื ่อการพัฒนาทองถิ ่น Law for Local 

Development และเพ่ิมคำอธิบายรายวิชาเก่ียวกับ สังคม เศรษฐกิจ การสรางความเทาเทียมของคนในสังคม 

การลดการสูญเสีย กฎหมายที่ชวยเหลือประชาชน 

14. แกไขชื ่อรายวิชา 6274208 จากเดิม การขับเคลื ่อนองคกรภาค

ประชาชนและสังคม Drive of People and Civil Society Organization แกไขเปน การขับเคลื่อนองคกร

ภาคประชาชนและองค กรภาคประชาส ังคม Drive of People’s Organizations and Civil Society 

Organizations  

15. แกไขชื ่อภาษาอังกฤษรายวิชา 6274215 จากเดิม Seminar on 

Innovation Creativity for Sustainable Local Development แ ก  ไ ข เ ป  น  Seminar on Creative 

Innovation for Sustainable Local Development 

16. แกไขชื ่อภาษาอังกฤษรายวิชา 6274202 จากเด ิม Innovation 

Management for Natural Resources and Environment แก  ไ ข เป น  Management Innovation for 

Natural Resources and Environment 

17. ใหระบุรายละเอียดในตารางงบประมาณรายจายใหชัดเจน 

18. ควรมีแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 แผนเดียว ไมควรมีแผน ข 
 

 5.3  การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาแบบสะสม

หนวยกิต (Pre-degree Education) พ.ศ.... 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดจ ัดทำ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ว าด วย การศ ึกษาแบบสะสมหนวยก ิต (Pre-degree Education) พ.ศ.. .. โดยได ผ าน                 

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2564  เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2564  

เปนที่เรียบรอยแลว  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษา

แบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) พ.ศ....  โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภา

วิชาการ ดังนี้ 

1. ขอ 9 การสิ้นสุดสภาพของผูเรียน ทบทวนการกำหนดระยะเวลา และ

เพ่ิมขอความ “เทาที่ไมขัดกับสภาพของผูเรียน” ใน (5)  

2. ขอ 14 ขอปฏิบัติในการเขาสอบ อาจจะใชหลักเกณฑ หรือ ระเบียบของ

มหาวิทยาลัยที่ใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพ่ิมขอความ “เทาที่ไมขัดกับสภาพของผูเรียน” 

3. ขอ 15 เพ่ิมขอความ “เทาที่ไมขัดกับสภาพของผูเรียน” 
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4. ขอ 19 การเก็บสะสมหนวยกิต ทบทวนการกำหนดระยะเวลา หรือ 

อาจจะนำเขา Credit Bank  

5. ขอ 20 การโอนผลการเรียน (2) ปรับขอความเปน “ผูโอนผลการเรียน

ตาม (1) ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2563” 

6. บทเฉพาะกาล ควรเพิ ่มรายละเอียดกรณีการโอนรายวิชาที่ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงหลักสูตร  
  

5.4  การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา   2563   

 ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา ประจำป

การศึกษา  2563 เพื ่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  203  ราย  ประกอบดวย 

 

1. ระดับปริญญาตรี    จำนวน  167  ราย 

2. ระดับปริญญาโท    จำนวน    26  ราย 

3. ระดับปริญญาเอก   จำนวน   10   ราย 

รวมทั้งสิ้น   จำนวน  203  ราย 
 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื ่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2563   
 

   มติที่ประชมุ  : เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  202  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาตรี  

จำนวน  167  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  25  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  9  ราย                        

รวมทั้งสิ้น  จำนวน  201  ราย    

  นักศึกษาระดับปริญญาโท  ราย นางสุณัชชา  ปนะถา รหัสนักศึกษา 568210180217        

ไมเห็นชอบเนื ่องจากระยะเวลาในการขยายเวลาการศึกษาไมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ. 2550 

  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ราย นางสาวเตชิตา  อรรคฮาด  รหัสนักศึกษา  609210170203  

ใหนำหลักฐานแสดงขอมูลของวารสารที่ตีพิมพเผยแพรมาประกอบการพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป 
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 5.5  การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(วาระลับ) 

 

  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2564 ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลใหดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน 1 ราย  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

เพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย  

โดยวิธีปกติ  จำนวน  1  ราย   
 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

   ไมมี  

 

เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 

 

  กำหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที ่ 9  กันยายน พ.ศ. 2564  

 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณฏัฐชัย  จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารยภูษิต บุญทองเถิง  กรรมการและเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่   11  

สิงหาคม  พ.ศ. 2564  ไดร ับการรับรองจากที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  9  กันยายน  พ.ศ. 2564  เปนที่เรียบรอยแลว 

 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                                 กรรมการและเลขานุการสภา 

 


