
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 11/2565 

วันศกุรที่  16  ธันวาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื้องกลาง ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยพิชิต พระพินิจ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

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

8. ผูชวยศาสตราจารยนิดา  ชัยมูล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยวรปภา  อารีราษฎร ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยกิตติชัย  เจริญชัย ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยมัติ  ศรีหลา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยจินดา แกนสมบัติ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยสุวนัย  ทะคำสอน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยจีระนัน เสนาจักร รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

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

รายชื่อกรรมการผูไมสามารถเขารวมประชุม  

1. ศาสตราจารยเฉลิมศกัดิ์  พิกุลศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม  
1. อาจารยเกตนสิรี  เทียนประเสริฐ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                     
2. อาจารยกัญชลิกา รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                     
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ   

4. นางมณีรัตน  แสงกลา ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 อาจารยนิศารัตน  โชติเชย  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน           

สภาวิชาการ กลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 11/2565 โดยมอบหมาย

ใหศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานเฉพาะในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง 

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้   
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

  ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมและ (ราง) รายงานการประชุม  
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม              

ครั้งท่ี 11/2565   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ (ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที ่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 11/2565 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่ 11/2565  โดยใหเพิ่มเติมรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาในระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการให

ปริญญาของผูสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  ประจำปการศกึษา  2565  จำนวน  1  ราย 
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 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

10/2565  

   ตามที่สภาวิชาการไดมกีารประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565 

เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

72  พรรษา นั ้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ร าง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565  ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  8  หนา เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองเปนรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 

10/2565 

   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

10/2565 โดยมีการแกไข ดังนี้ 

    หนาที่ 7  มติท่ีประชุม  ขอ 5  ใหตัดเครื่องหมายจุลภาค “ , ” ระหวางรายชื่อบุคคลออก               

โดยใชการเวนวรรคแทน 

    

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 10/2565   

  ตามที ่ไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งท ี ่  10/2565                  

เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

72  พรรษา ไปแลวนั ้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการไดติดตามการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565  เปนที่เรียบรอย  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน  2565  เวลา  09.30 น.  ณ หองประชุม

วิบูลย-ยุพินฯ  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 4.1 การพิจารณาทบทวนการตรวจสอบการแตงต้ังบุคลากรใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามหนังสือ 

เรื่อง การกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามหนังสือที่ อว. 0209.5/380  

ลงวันที่  8  มีนาคม  2565  จากกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ตามมติสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ลับ)    
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   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในคราวประชุมครั้งที่  

10/2565  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2565  ไดมีมติจากการพิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ ทั้ง  22  ราย  ไดขอ

ขอมูลและเอกสารเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ จึงขอสงขอมูลประกอบการพิจารณา 

ทบวนการตรวจสอบการแตงตั้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

1. กรณีขอ 2.2 กรณีปรากฏคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ มากกวา 1 ฉบับ โดยแต

ละฉบับไมมีความสอดคลองกัน ระดับรองศาสตราจารย จำนวน 1 ราย และระดับผูชวยศาสตราจารย จำนวน             

1 ราย มีขอมูลดังนี้ 

 1.1 ระดับรองศาสตราจารย คำสั่งที่ 002/2554 สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2554 เปนคำสั่งที่

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จำนวน 4 ทาน เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2552 มีการแตงตั ้งคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ จากมติที ่ประชุม ก.พ.ว. ในคราวประชุมครั ้งที ่ 1/2554                      

โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญสาขาคอมพิวเตอร และจากขอมูลเอกสารหลักฐานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบการไดมาซึ่งตำแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน ยืนยันปฏิบัติหนาที่จริงตาม

คำสั่งฯ และยืนยันแบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการเปนฉบับจริง 

  ดังนั ้น การแตงตั ้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย               

ตามคำสั่งที่ 002/2554 สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2554 ของรายผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย บุษหมั่น เปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

 1.2 ระดับผูชวยศาสตราจารย คำสั่งท่ี 008/2553 สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 เปนคำสั่งที่

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จำนวน 4 ทาน เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การกำหนดตำแหนงทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2552 มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากมติที่ประชุม ก.พ.ว. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 และปรากฏ

เอกสารหลักฐานสรุปมติของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เมื่อวันศกุรที่ 21 กันยายน 2555 ณ หองประชุมกุมาริกา 

ชั้น 1 โรงแรมแกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร แตอยางไรก็ตามจากขอมูลเอกสาร

หลักฐานจากคณะกรรมการตรวจสอบการไดมาซึ่งตำแหนงทางวิชาการ ไมปรากฏเอกสารยืนยันการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและแบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการเปนฉบับจริง 

  ดังนั้น การแตงตั ้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย              

ตามคำสั่งที่ 008/2553 สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 ของรายนายสุธีระพงษ พินิจพล อาจเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกำหนด 
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2. กรณีขอ 2.5 กรณีการไดมาซึ่งตำแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย ไมถูกตองตาม

เกณฑและวิธีการที ่กำหนด เนื่องจากไมปรากฏเอกสารหลักฐานในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ระดับ 

ผูชวยศาสตราจารย จำนวน 1 ราย มีขอมูลดังนี้ 

 แมวาจากการตรวจสอบขอมูล พบวาไมปรากฏเอกสารหลักฐานคำสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทำ

หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และแบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหนง 

ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย ปรากฏเพียงรองรอยของขอมูลบางสวนในขั้นตอนกระบวนการขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารย แตอยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบสาขาวิชาที่เชี ่ยวชาญของ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทำหนาที ่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จำนวน 3 ทาน ไมตรงกับสาขาวิชาที่ใช 

ขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารย 

 ด ังน ั ้น การแตงต ั ้งบ ุคลากรใหดำรงตำแหนงทางว ิชาการ ระดับรองศาสตราจารย   

รายผู ช วยศาสตราจารย ศ ิวดล กัญญาคำ ไม เป นไปตามหลักเกณฑ ว ิธ ีการและเง ื ่อนไขที ่  ก.พ.อ. และ 

สภามหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจากการแตงตั้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

   จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท่ีประชุม : 1. จากผลการพิจารณาตรวจสอบเอกสารการแตงตั้งบุคลากรใหดำรงตำแหนง 

ทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในกรณีขอ 2.2  ระดับรองศาสตราจารย 

จำนวน 1  ราย มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอ เนื่องจากการ

แตงตั้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ 

ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

    2. จากผลการพิจารณาตรวจสอบเอกสารการแตงตั้งบุคลากรใหดำรงตำแหนงทาง

วิชาการของคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในกรณีขอ 2.2  ระดับผูชวยศาสตราจารย 

จำนวน 1 ราย มีมติเลื่อนการพิจารณาไปกอนและใหคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) แสดง

เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมและเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง ดังนี้ 

     2.1 เอกสารหลักฐานที่มีการรับรองสำเนา 

     2.2 เอกสารหลักฐานยืนยันปฏิบัติหนาที่จริงตามคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ผู ทรงคุณวุฒิทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามคำสั ่งที่ 

008/2553 สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 จำนวน 3 ทาน ยกเวนกรรมการผูทรงคณุวุฒิฯ ที่ถึงแกกรรมแลว 
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    3. จากผลการพิจารณาตรวจสอบเอกสารการแตงตั ้งบุคลากรใหดำรงตำแหนง 

ทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในกรณีขอ 2.5 มีมติใหคณะกรรมการ

พิจารณาตำแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นำเสนอขอมูลและแสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

     3.1 แยกการนำเสนอขอมูลการพิจารณาการแตงตั้งบุคลากรใหดำรงตำแหนง

ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย และระดับรองศาสตราจารย ออกจากกัน  

     3.2 แสดงรายชื ่อผูทรงคุณวุฒิที่ปรากฏในฐานขอมูลของกองสงเสริมและ

พัฒนาทุนทางปญญา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในชวงเวลาที่มีการดำเนินการใน

การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 

     3.3 แสดงประกาศ ก.พ.อ. หรือเอกสารที่แสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินการใน

กรณีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในสาขาวิชาที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่ใชในการขอ

กำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

     3.4 แสดงหลักฐานการดำเนินการเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย              

ในการเสนอขอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในสาขาวิชาที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่ใชใน

การขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

   

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา  2565   
   

 ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2565  เพื่อเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑติศกึษา ประจำปการศึกษา  2565  รวมจำนวนทั้งสิ้น   49  ราย ประกอบดวย 
 

1. ระดับปริญญาตรี      จำนวน   21     ราย 

2. ระดับปริญญาโท จำนวน   21     ราย 

3. ระดับปริญญาเอก จำนวน     7     ราย 
 

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศกึษา ประจำปการศึกษา  2565    
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มติที ่ประชุม : เห็นชอบการใหปริญญาของผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา  2565  รวมทั้งสิ้น  49 ราย  ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี จำนวน  21  ราย 

ระดับปริญญาโท  จำนวน  21  ราย  และระดับปริญญาเอก จำนวน  7  ราย 

5.2  การพจิารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ดวย คณะนิติศาสตร  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ขอแตงตั ้งอาจารยพิเศษ จำนวน  3  ราย 

ประกอบดวย 

1. นายปญจชัย  เพ็ญประชุม  วุฒิการศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วัฒนธรรมศาสตร ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2565   

2. นางสมหมาย  เกษาสุวรรณ  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง  ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2565   

3. นายกฤษณะ  ตูมุกดากร  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

รามคำแหง  ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2565   

โดยทั้ง 3 รายเปนผูมคีวามรูความสามารถและประสบการณสูงในการถายทอดความรูวิชากฎหมาย

ไดเปนอยางดี อันเกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

 มติที่ประชุม :  อนุมตักิารแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 

2/2565 เปนระยะเวลา 3 ปการศึกษา จำนวน  3  ราย ประกอบดวย 

1. นายปญจชัย  เพ็ญประชุม

2. นางสมหมาย  เกษาสุวรรณ

3. นายกฤษณะ  ตูมุกดากร

                                                           (ลับ)
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5.4 การพิจารณาเพิ ่มอาจารยประจำหลักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ดวยคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ขอเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลอง

กับกฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  และสภาพการปฏิบัติงานของอาจารยประจำ

หลักสูตรตอการดูแลนักศึกษาในปจจุบัน  จึงขอเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร  คือ  อาจารยรังสรรค  อินทนจันทน 

โดย อาจารยรังสรรค  อินทนจันทน  มีคุณสมบัติเปนอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ การเผยแพรในรอบ  5  ป 

ยอนหลัง จำนวน 3 รายการ  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

(ลับ)
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  มติที ่ประชุม : เห็นชอบการเพิ ่มอาจารยประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  คือ อาจารยรังสรรค  อินทนจันทน   
  

 5.5 การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ

รับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  2566 

  ดวยคณะกรรมการปรับปรุง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ไดมี

การประชุม  ครั้งที่ 11/2565  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2565  ไดประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  

2566  เพื ่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสรางความเทาเทียมกัน                     

ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  ใหเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  ระเบียบ

คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 

2552  ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคน

พิการ  ฉบับลงวันที่  13  มกราคม  2553  และประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

เรื่องหลักเกณฑ  อัตรา  และรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษา  สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลง

วันท่ี  5  มกราคม  2563  มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ  วิธีการ  รับนักศึกษาพิการเขาศึกษาให

สอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ  จึงขอนำเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ปการศึกษา  2566  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื ่อง นโยบาย 

หลักเกณฑ วิธีการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปการศกึษา  2566  
 

ระเบียบวาระที่  6  วาระอื่นๆ 

  ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เสนอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2565  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ การตั้งเกณฑการสำเร็จ

การศึกษาที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

  อาจารยสุวนัย  ทะคำสอน  กรรมการผูแทนคณาจารยประจำ เสนอใหมหาวิทยาลัยตั ้งกองทุน

สงเสริมผลงานทางวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยวรปภา  อารีราษฎร  กรรมการผูแทนคณาจารยประจำ เสนอใหมหาวิทยาลัย

ดำเนินการเก่ียวกับระบบคลังหนวยกิต  หลักสูตรระยะสั้น การเทียบโอนการเรียนการสอนแบบสะสมหนวยกิต 
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  รองศาสตราจารยกชพร  นำนาผล  กรรมการผูทรงคณุวุฒิ เสนอตอสภาวิชาการวา มหาวิทยาลัยไดมี

สวนในการสงเสริมวิชาการอยางไร 

  ที่ประชุมขอใหฝายเลขานุการสภาวิชาการจัดเตรียมขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวของกับ

การประชุมสภาวิชาการไวสำหรับคณะกรรมการสภาวิชาการทกุทานเมื่อมีขอสงสัย 

  

 

เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 

 

 นางมณรีัตน  แสงกลา ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยเกตนสิรี  เทียนประเสริฐ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณฏัฐชัย จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ผูตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยจีระนัน  เสนาจักร กรรมการและเลขานุการ/ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที่ 11/2565 เมื่อศุกรที่   16 

ธันวาคม  พ.ศ. 2565  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม

ครั้งที่  1/2566  เมื่อวันศุกรที่  20  มกราคม พ.ศ. 2566  เปนที่เรียบรอยแลว 

                                                            
                                                                    (นางสาวจีระนัน  เสนาจักร) 

                                                             กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 


