
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 7/2565 

(โดยการประชุมปกติและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดีที ่ 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565   

ณ หองประชุมอธิการบดี  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม (โดยการประชุมปกติ) 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. อาจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

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

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม (โดยการประชุมผานสื่ออเิลก็ทรอนกิส) 

1. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยเมชฌ  เมธจิรนนท ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

 

รายชื่อกรรมการผูไมสามารถเขารวมประชุม  

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื้องกลาง ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม  
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                     
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                   
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                   

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  อธิการบดี  ประธานกรรมการ แจงใหผูรวมประชุมแสดงตนเพ่ือรวม

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนรวมการประชุม เพื่อใหเปนไปตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ฉบับที่  74/2557  เรื่อง  การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนกิส  ลงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2557  ใหถือวาเปน

การประชุมที่ชอบดวยพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  และกลาวเปด           

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565 (โดยการประชุมปกติและผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส)  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

1.1 รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกรรมการ  แจงที่ประชุมวา การสอบทานกระบวนการ 

แตงตั ้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน  22  ราย  สภาวิชาการไดนำเสนอเรื ่องตอสภา

มหาวิทยาลัยไปแลวนั ้น  สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหประธานสภาวิชาการ ไดตรวจสอบและให

รายละเอียดใหเหมือนกับจำนวน  44  ราย จึงนำเรียนตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือรับทราบ 

มติท่ีประชุม :  รับทราบการสอบทาน กระบวนการแตงตั้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงทาง 

วิชาการ จำนวน  22  ราย 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุม  
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 7/2565   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ (ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั ้งที ่ 7/2565 ซึ ่งม ีระเบียบวาระรวมทั ้งส ิ ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่ 7/2565   
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 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

6/2565  

   ตามที ่สภาว ิชาการไดม ีการประช ุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีท่ี  9  มิถุนายน  2565  นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565  ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  9  

หนา เสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองเปนรายงาน

การประชุมสภาวิชาการ  

   มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

6/2565   

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 6/2565   

  ตามที่ไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2565  ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565  เปนที่เรียบรอย  จึงนำเสนอที่ประชุม 

สภาวิชาการเพ่ือทราบ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565    
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไมม ี

   

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564   

 ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564  เพื่อเห็นชอบการใหปรญิญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564  รวมจำนวนทั้งสิ้น  105  ราย 

1. ระดับปริญญาตรี จำนวน    72     ราย 

2. ระดับปริญญาโท จำนวน    22     ราย 

3. ระดับปริญญาเอก จำนวน     11     ราย 

รวมท้ังสิ้น  จำนวน    105    ราย 
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จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564   ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา   

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและระดับ 

บัณฑิตศกึษา ประจำปการศึกษา  2564  รวมจำนวนท้ังสิ้น  105  ราย  ประกอบดวยระดับปริญญาตรี จำนวน  

72  ราย  ระดับปรญิญาโท  จำนวน  22  ราย  และ ระดับปริญญาเอก จำนวน  11  ราย 
 

5.2  การพิจารณาปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา

ทองถิ่น 

  ดวย คณะครุศาสตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น  มีความประสงคขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

เนื่องจากไมมีนักศึกษาสมัครเขามาเรียนในหลักสูตรเปนเวลา  2  ป  ติดตอกันและมีนักศึกษาที่คงคางอยู 

จำนวน  5  ราย  และไมไดเปดรับนักศึกษาใหมตั้งแตปการศกึษา  2564  จึงขอปดหลักสูตรตั้งแตภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา  2565 และ ใหดำเนินการใหนักศึกษาคงคางที่สอบวิทยานิพนธ จำนวน  5  คน  สามารถ

ดำเนินการสอบไดตามหลักเกณฑ จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบการปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 

5.3 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร            

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ป) 

ดวย คณะครุศาสตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 (4 ป) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  จากเดิม                

ผ ู ช วยศาสตราจารยสาธิต  แสงมหาชัย  เปลี ่ยนแปลงเปน  อาจารยอภิร ัตน  พุทธ ิด ิลก เน ื ่องจาก                     

ผูชวยศาสตราจารยสาธิต  แสงมหาชัย   ไดเกษียณอายุราชการ โดย อาจารยอภิรัตน พุทธิดิลก มีคุณสมบัติ

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 1 

รายการ จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ป) 

จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยสาธิต  แสงมหาชัย   

เปลี่ยนแปลงเปน...อาจารยอภิรัตน  พุทธิดิลก 
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 5.4  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร             

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ป) 

 ดวย คณะครุศาสตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศกึษา  หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ป) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้ 

1. จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  วัชรเวคะวิชญ เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารย 

เจษฎากรณ  รันศรี  เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  วัชรเวคะวิชญ ไดยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  สังคมและวัฒนธรรม  โดย 

อาจารยเจษฎากรณ  รันศรี  มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ

การเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 1 รายการ 

2. จากเดิม  อาจารยอิสระ  ตรีปญญา  เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยอรวรรณ  เจริญรัตน              

เนื่องจาก อาจารยอิสระ  ตรีปญญา  ไดยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยอาจารยอรวรรณ  เจริญรัตน  มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิ

ปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 1 รายการ 

จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

      มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ป)  ดังนี้ 

    จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  วัชรเวคะวิชญ  

    เปลี่ยนแปลงเปน...อาจารยเจษฎากรณ  รันศรี  

    จากเดิม....อาจารยอิสระ  ตรีปญญา   

    เปลี่ยนแปลงเปน....อาจารยอรวรรณ  เจริญรัตน 
 

 5.5  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร                 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ดวย คณะครุศาสตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร               

จากเดิม  รองศาสตราจารยอุรสา  พรหมทา เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยปองภพ ภูจอมจิตร  เนื ่องจาก            

รองศาสตราจารยอุรสา  พรหมทา ไดลาออกจากราชการ โดย อาจารยปองภพ ภูจอมจิตร  มีคุณสมบัติเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  โดยมีวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 3 รายการ  

จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
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 มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

   จากเดิม....รองศาสตราจารยอุรสา  พรหมทา  

  เปลี่ยนแปลงเปน....อาจารยปองภพ  ภูจอมจิตร 
 

 5.6 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

ดวย คณะครศุาสตร  หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศกึษา   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร                   

จากเดิม  รองศาสตราจารยอุรสา  พรหมทา เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยปองภพ  ภูจอมจิตร  เนื่องจาก               

รองศาสตราจารยอุรสา  พรหมทา ไดลาออกจากราชการ โดย อาจารยปองภพ  ภูจอมจิตร  มีคุณสมบัติเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  โดยมีวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 3 รายการ                 

จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

จากเดิม...รองศาสตราจารยอุรสา  พรหมทา  

เปลี่ยนแปลงเปน...อาจารยปองภพ  ภูจอมจิตร 

 

ระเบียบวาระที่  6  วาระอื่นๆ 

   ไมมี  

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  14.25 น. 

 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณฏัฐชัย  จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยภูษิต  บุญทองเถิง กรรมการและเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันพฤหัสบีที่   

7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ไดร ับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมคร้ังที่  8/2565  เมื่อวันพฤหสับดีที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เปนที่เรียบรอยแลว 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                      กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 

 

 

 


