
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 10/2565 

วันศกุรที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

ณ หองประชุมวิบูลย - ยุพินฯ  ช้ัน 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม  

1. อาจารยนิศารัตน  โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รักษาราชการแทนอธิการบดี                

ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยกชพร นำนาผล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยพิชิต พระพินิจ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ณัฐวัฒน  บัวทอง ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยกิตติชัย  เจริญชัย ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารยมัติ  ศรีหลา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยจินดา แกนสมบัติ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยสุวนัย  ทะคำสอน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยจีระนัน เสนาจักร รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

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

รายชื่อกรรมการผูไมสามารถเขารวมประชุม  

1. ศาสตราจารยเฉลิมศกัดิ์  พิกุลศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื้องกลาง ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยนิดา  ชัยมูล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยวรปภา  อารีราษฎร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม  
1. ศาสตราจารยประนอม  จันทรโณทัย ประธานคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหนงทางวิชาการ 
2. รองศาสตราจารยสุทธิพงศ  หกสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป รองอธิการบดี 
3. อาจารยเกตนสิรี  เทียนประเสริฐ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                     
4. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ   
5. นางมณีรัตน  แสงกลา ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 อาจารยนิศารัตน  โชติเชย  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานสภา

วิชาการ กลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565   โดยดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระที่  1 ถึง ระเบียบวาระที่  5.1  ในสวนระเบียบวาระที่  5.2  ขออนุญาตใหศาสตราจารย

อรุณรัตน  ฉวีราชการ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ดำเนินการเปนประธานที่ประชุมสภาวิชาการแทน     
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

1.1 อาจารยนิศารัตน  โชติเชย  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี  

ประธานสภาวิชาการ แจงที่ประชุมวา ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 055/2565  ไดแตงตั้ง 

อาจารยจีระนัน  เสนาจักร  ดำรงตำแหนงรองอธิการบดี  ตั้งแตวันที่  28  ตุลาคม 2565  เปนตนไป และใหปฏิบัติ

หนาที่กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ การแตงตั้งรองอธิการบดี  ปฏิบัติหนาที่กรรมการและเลขานุการสภา

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุม  
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม              

ครั้งท่ี 10/2565   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ (ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
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มติที ่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่ 10/2565  โดยใหเพ่ิมเติม ระเบียบวาระที่ 5.2  เปนวาระลับ 
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

9/2565  

   ตามท ี ่สภาว ิชาการได ม ีการประช ุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันศุกรที่  21  ตุลาคม  2565 (โดยการประชุมปกติและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เวลา 09.30 น.  

ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษาฯ นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ได

ดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2565  ซึ่งมี

ทั้งหมดจำนวน  9  หนา เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ 

แกไข เพื่อรับรองเปนรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 

   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

9/2565 โดยมีการแกไข ดังนี้ 

    หนาที่ 3  ระเบียบวาระที่ 3.1   

   จากเดิม  มติที่ประชุม  :  รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2565   โดยรองศาสตราจารยกชพร นำนาพล 

   แกไขเปน  มติที่ประชุม  :  รบัทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2565   โดยรองศาสตราจารยกชพร นำนาผล 

    หนาที่  4  ระเบียบวาระที่  5.1 

 จากเดิม  ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคุณวุฒิพบขอสังเกตในตารางสรุปรายงานในกลุม

รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ซึ่งทำใหไมสามารถอนุมัติปริญญาได ยกตัวอยางไดดงัน้ี 

1. ในตารางหนาที่ 13 และ 57 และอีกหลายหนา พบวา มีกรรมการสอบวิทยานิพนธเพียง 4   

ทาน ซึ่งตามระเบียบตองมี 5 ทาน 

แกไขเปน  ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคุณวุฒิพบขอสังเกตในตารางสรุปรายงานใน

กลุมรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ซึ่งทำใหไมสามารถอนุมัติปริญญาได ยกตัวอยางได

ดังนี้ 

1. ตัวอยางที่มีคณะกรรมการเสนอวาไมเปนตามเกณฑในตาราง หนา 13,57 และอื่นๆ 

พบวา มีกรรมการสอบวิทยานิพนธเพียง 4 ทาน ซึ่งตามระเบียบตองมี 5 ทาน 
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 จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยวรปภา  อารีราษฎร พบวาในหนาที่ 24 เมื่อแสกน QR Code แลว 

ไมมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาของผูสำเร็จการศึกษาปรากฏในบทความ จึงไมควรอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา 

แกไขเปน  ผูชวยศาสตราจารยวรปภา  อารีราษฎร พบวาในหนาที่ 24 เมื่อแสกน QR Code 

แลว ไมมชีื่ออาจารยที่ปรึกษาของผูสำเร็จการศกึษาปรากฏในบทความ จึงขอทบทวนเอกสารในหนาดังกลาว 

    หนาที่  8  ระเบียบวาระที่  5.7  

           จากเดิม  มติที่ประชุม : ใหใชตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2565 

   แกไขเปน  มติที่ประชุม : ใหแกไขตามที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะและตรวจสอบ

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

    ระเบียบวาระที่  5.8 

   จากเดิม  มติที่ประชุม : ใหใชตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2565 

   แกไขเปน  มติที่ประชุม : ใหแกไขตามที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะและตรวจสอบ

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 9/2565   

  ตามที ่ได ม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที ่ 9/2565                  

เมื ่อว ันศุกรที ่  21  ตุลาคม  2565 (โดยการประชุมปกติและผานสื ่ออิเล ็กทรอนิกส) เวลา  09.30 น.                          

ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษาฯ ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ

ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2565  เปนที่

เรียบรอย  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที ่ 9/2565 เมื ่อวันศุกรที ่  21  ตุลาคม   2565 (โดยการประชุมปกติและผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) เวลา  09.30 น.  ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษาฯ  

 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำปการศึกษา  

2565  และระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา  2565   

 ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจำปการศึกษา  2565 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2565  เพื่อเห็นชอบการใหปริญญาของ

ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา  2565  และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2565  

รวมจำนวนทั้งสิ้น  453  ราย 

1. ระดับปริญญาตรี      จำนวน  338     ราย 

2. ระดับปริญญาโท จำนวน   99     ราย 

3. ระดับปริญญาเอก จำนวน   16     ราย 

รวมทั้งสิ้น  จำนวน    453    ราย 

 

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา ประจำปการศึกษา  2565    
 

 มติที ่ประชุม : เห็นชอบการใหปริญญาของผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำป

การศึกษา  2565  และระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา  2565  รวมทั้งสิ้น  453  ราย  ระดับปริญญาตรี 

จำนวน  338  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  99  ราย  และระดับปริญญาเอก จำนวน 16  ราย 
 

 

ระเบียบวาระที่  6  วาระอื่นๆ 

   กำหนดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันศุกร สัปดาหที ่  2  ของ        

ทุกเดือน  

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 

วาระลับ



 
6 

 
 

 นางมณรีัตน  แสงกลา ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ   ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยเกตนสิรี  เทียนประเสริฐ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณัฏฐชัย  จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยจีระนัน  เสนาจักร กรรมการและเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

  

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที่ 10/2565 เมื่อศุกรที่   11 

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  ไดร ับการรับรองจากที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี  11/2565  เมื่อวันศกุรที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เปนที่เรียบรอยแล 

                                                            
                                                                    (นางสาวจีระนัน  เสนาจักร) 

                                                             กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 




