
(ราง)รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ ว1/2565 (วาระเวียน) 

พ.ศ. 2565 

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

รายชื่อผูตอบรับ 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยณัฐวงศ  พูนพล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรตัน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยณชิาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยบัณฑติา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. อาจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 
 

รายช่ือผูไมตอบรับ 

1. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

   ไมม ี
  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี ว1/2565  (วาระเวียน) 
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เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ (ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ว1/2565 (วาระเวียน) ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบ

วาระ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ ว1/2565 (วาระเวียน) เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม คร้ังที่ ว1/2565  

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

3/2565  

   ตามที ่สภาว ิชาการไดม ีการประช ุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 3/2565 (โดยการประชุมปกติและการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24  มีนาคม  

2565 เวลา 09.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภา

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565  ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  8  หนา  เสนอสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองเปนรายงานการประชุมสภาวิชาการ  

   มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

3/2565 โดยมีแกไข หนาที่ 5  ดังนี้ 

     จากเดิม  สำหรับราย นายประยงค หัตถพรหม ที่มีขอทวงติงจากคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการกรณีผูขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการไดกระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวของกับผลงานทางวิชาการ 

     แกไขเปน  สำหรับราย นายประยงค หัตถพรหม ที่มีขอทวงติงจากคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการกรณีผูขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการไดกระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวของกับผลงานทางวิชาการ  
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี  ว1/2565 (วาระเวียน) 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ ว1/2565 (วาระเวียน) ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว1/2565 (วาระเวียน)เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว1/2565 (วาระเวียน)  
 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

    ไมม ี
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564 

ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา  2564  เพื่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564  รวมจำนวนทั้งส้ิน  245  ราย ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 225 ราย 

2. ระดับปริญญาโท จำนวน 12 ราย 

3. ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ราย 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 245 ราย 

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564    

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564  จำนวนทั้งสิ้น  245  ราย ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 225 ระดับปริญญาโท จำนวน  12 ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  8  ราย 
  

ระเบียบวาระที่  6  วาระอ่ืนๆ 

   ไมมี  

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/จัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยชัยวฒัน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/จัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยกัญชลิกา  รตันเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/จัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี ร.ท.ณัฏฐชัย  จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยภูษติ บญุทองเถิง กรรมการและเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว1/2565 (วาระเวียน) มี

ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ในการประชุมครั้งที่ ว1/2565 

(วาะเวียน)  เดือนเมษายน  เปนที่เรียบรอยแลว 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                                 กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 


