
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 1/2566 

วันศกุรที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2566 

ณ หองประชุมวิบูลย - ยุพินฯ  ช้ัน 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. อาจารยนิศารัตน  โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รักษาราชการแทนอธิการบดี  

ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเฉลิมศกัดิ์  พิกุลศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยกชพร นำนาผล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื้องกลาง ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยพิชิต พระพินิจ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

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

9. ผูชวยศาสตราจารยนิดา  ชัยมูล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยวรปภา  อารีราษฎร ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยกิตติชัย  เจริญชัย ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ ภูโสภา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยมัติ  ศรีหลา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยจินดา แกนสมบัติ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยสุวนัย  ทะคำสอน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

18. อาจารยจีระนัน เสนาจักร รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

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

รายชื่อกรรมการผูไมสามารถเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. 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. 

อาจารย น ิศาร ัตน    โชต ิ เชย  คณบด ีคณะว ิทยาการจ ัดการ ร ักษาราชการแทนอธ ิการบดี 

ประธานสภาวิชาการ กลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที่ 1/2566 

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้   

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมและ (ราง) รายงานการประชุม 

2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งท่ี 1/2566   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ (ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

มติที ่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั ้งที ่ 1/2566 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 1/2566  โดยเพิ่ม ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง 4.1 การพิจารณาทบทวนการตรวจสอบการแตงตั้ง

บุคลากรใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามหนังสือ เรื่อง การกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ตามหนังสือที ่ อว. 0209.5/380  ลงวันที ่  8  มีนาคม  2565  จากกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ลับ) 
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2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

11/2565 

 ตามที่สภาวิชาการไดมกีารประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2565 

เมื่อวันศุกรที่ 16  ธันวาคม  2565 เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2565  ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  10  หนา เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองเปนรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 11/2565 

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

11/2565 โดยมีการแกไข ดังนี้ 

หนาที่ 8  มติที่ประชุม ขอ 2. จากเดิม  นางสาธนวรรณพร  ศรีเมือง 

 แกไขเปน  นางสาวธนวรรณพร  ศรีเมือง 

 หนาที่ 9 ระเบียบวาระที่ 6  จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยวรปภา  อารีราษฎร  กรรมการผูแทน

คณาจารยประจำ เสนอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับระบบคลังหนวยกิต  หลักสูตรระยะสั้น การเทียบโอน

การเรียนการสอนหรือสะสมหนวยกิต 

   แกไขเปน  ผูชวยศาสตราจารยวรปภา  อารีราษฎร  กรรมการ

ผูแทนคณาจารยประจำ เสนอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับระบบคลังหนวยกิต  หลักสูตรระยะสั้น การเทียบ

โอนการเรียนการสอนแบบสะสมหนวยกิต 

 หนาที่ 10 ระเบียบวาระที่ 6  จากเดิม  รองศาสตราจารยกชพร นำนาผล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

เสนอตอมหาวิทยาลัยวาไดมีสวนในการเสนอหรือสงเสริมวิชาการอยางไร 

    แก ไขเป น รองศาสตราจารย กชพร  นำนาผล  กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ เสนอตอสภาวิชาการวา มหาวิทยาลัยไดมีสวนในการสงเสริมวิชาการอยางไร 

    จากเดิม  ที่ประชุมขอใหฝายเลขานุการสภาวิชาการจัดเตรียม 

ระเบียบที่เก่ียวของกับการประชุมสภาวิชาการไวสำหรับคณะกรรมการสภาวิชาการทุกทานเมื่อมีขอสงสัย 

    แกไขเปน  ที่ประชุมขอใหฝายเลขานุการสภาวิชาการจัดเตรียม

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวของกับการประชุมสภาวิชาการไวสำหรับคณะกรรมการสภาวิชาการทุก

ทานเมื่อมีขอสงสัย 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งท่ี 11/2565   

 ตามที ่ไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งท ี ่  11/2565 

เมื่อวันศุกรที่ 16  ธันวาคม  2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 

พรรษา ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2565  เปนที่เรียบรอย  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันศุกรที่ 16  ธันวาคม  2565  เวลา  09.30 น.  ณ หองประชุมวิบูลย-

ยุพินฯ  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

(ลบั)
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำป

การศึกษา  2565   

ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา  2565  เพื่อเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป

การศึกษา  2565  รวมจำนวนทั้งสิ้น  21  ราย 

1. ระดับปริญญาโท จำนวน   19     ราย

2. ระดับปริญญาเอก จำนวน     2     ราย

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา ประจำปการศึกษา  2565    

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำป

การศึกษา  2565  รวมทั้งสิ้น  21 ราย  ประกอบดวยระดับปริญญาโท  จำนวน 19 ราย  ระดับปริญญาเอก จำนวน 

2  ราย 

5.2  การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

(ลบั)
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5.3  การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับปริญญา

ตรี  พ.ศ. ... 

ตามที่ฝ ายวิชาการ ไดมีการประชุมและรวมจัดทำ (ร าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ... โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2565  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม 2565  จึงขอนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ...  และใหพิจารณาทบทวนหรือแกไขตามขอเสนอแนะคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

1. เพ่ิมคำนิยามระบบการศึกษานอกเวลาราชการ เพ่ือใหชัดเจนกับผูปฏิบัติ

2. เพิ่มเติมขอมูลผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ ในขอ 24 การยายวิทยาเขต

หรือศูนยการศึกษา 

3. เพ่ิมเติมการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีการลงทะเบียนเรียนเกิน

15 หนวยกิต สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนอกเวลาราชการ 

5.4 การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การโอนผลการเรียน การ

เทียบโอนผลการเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

ตามที ่ฝ ายวิชาการ ได ม ีการประชุมและรวมจัดทำ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วาดวย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...  โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ครั ้งที่ 14/2565  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2565  จึงขอนำเสนอตอที ่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 
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มติท่ีประชุม : เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การโอนผล

การเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ... และใหพิจารณาทบทวนหรือแกไขตามขอเสนอแนะคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

1. แกไขขอความในขอ 9.1 จากเดิม ที่เสนอโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตร

แกไขเปน ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. แกไขขอความในขอ 12.4 ขอ 13.4 ขอ 16.5 และขอ 19.5 จากเดิม หามไมให

โอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือการศึกษาปญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ แกไขเปน หามไมให

โอนหนวยกิตในรายวิชาการศึกษาปญหาพิเศษ 

3. ทบทวนการกำหนดระยะในการโอนผลการเรียนหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อให

สอดคลองกับแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. แกไขขอความในขอ 16.4 จากเดิม ของหลักสูตรตรีระดับปริญญาตรีที ่รับ

เทียบโอน แกไขเปน ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน 

5.5 การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย ระบบคลังหนวยกิตเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  พ.ศ. ... 

ตามที่ฝ ายวิชาการ ไดมีการประชุมและรวมจัดทำ (ร าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วาดวย ระบบคลังหนวยกิตเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  พ.ศ. ... โดยไดผานความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  6  มกราคม  2566  จึงขอนำเสนอตอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย ระบบคลังหนวย

กิตเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  พ.ศ. ...  

5.6  การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การเรียนลวงหนาเพื่อ

สะสมหนวยกิต พ.ศ. ... 

 ตามที ่ฝ ายวิชาการ ไดมีการประชุมและรวมจัดทำ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วาดวย การเรียนลวงหนาเพื ่อสะสมหนวยกิต พ.ศ. ... โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  6  มกราคม  2566  จึงขอนำเสนอตอที่ประชุม

สภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การเรียน

ลวงหนาเพื่อสะสมหนวยกิต พ.ศ. ... และใหพิจารณาทบทวนหรือแกไขตามขอเสนอแนะคณะกรรมการสภา

วิชาการ ดังนี ้

แกไขขอความที่ตกหลน ในขอ 22 (1) (ก) (ข) และ (ค) จากเดิม กรณีโอนเพ่ือเขา

ศึกษาตอ แกไขเปน กรณีโอนผลการเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอ 

5.7 การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การจัดการศึกษารูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. ... 

ตามที่ฝ ายวิชาการ ไดมีการประชุมและรวมจัดทำ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วาดวย การจัดการศึกษารูปแบบหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. ... โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  6  มกราคม  2566  จึงขอนำเสนอตอที่ประชุม

สภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การจัดการ

ศึกษารูปแบบหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. ... และใหพิจารณาทบทวนหรือแกไขตามขอเสนอแนะคณะกรรมการสภา

วิชาการ ดังนี ้

1. แกไขคำนิยาม “หลักสูตรระยะสั้น” จากเดิม หมายความวา หลักสูตรที่มี

ระยะเวลาการศึกษาสั้นๆ แกไขเปน หมายความวา หลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษาที่มีจุดมุงหมายสำหรับกลุม

บุคคลบางกลุมเฉพาะเจาะจงโดยใชระยะเวลาไมยาวนานนัก 

2. แกไขคำนิยาม “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้น” ใหสอดคลองกับ

ขอบังคบัฯ การศกึษาระดับปริญญาตรี 

3. เพ่ิมเติมขอมูลจำนวนชั่วโมงตอหนวยกิต สำหรับภาคปฏิบัติ ในขอ 9 (1)

4. เพ่ิมเติมขอมูลผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ ในบทเฉพาะกาล

5.8 การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ... 

ตามที่ฝ ายวิชาการ ไดมีการประชุมและรวมจัดทำ (ร าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วาดวย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. ...  โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2565  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2565  จึงขอนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา  
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มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา  พ.ศ. ...  

5.9  การพจิารณา (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

      ดวยฝายวิชาการ ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เปนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  เพื่อปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป  เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566  จึงขอนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

และใหพิจารณาทบทวนหรือแกไขตามขอเสนอแนะคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

1. ทบทวนชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามคำแนะนำ  รองศาสตราจารยสีดา

สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2. เพิ่มแนวคิดเกี่ยวกับทองถิ่นในหัวขอ 3.5 กรอบแนวคิดในการจัดหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 

3. แกไขขอความ จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ตรวจสอบความถูกตองของคำแปลภาษาอังกฤษของขอความ “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 

5. ทบทวนปรับชื่อรายวิชา 826623014 วัยใสใจสะอาด

6. ทบทวนการกำหนดคำอธิบายรายวิชาในรายวิชาบังคับที ่ม ีเนื ้อหา เชน

วิศวกรสังคม กฎหมายในชีวิตประจำวัน ธรรมาภิบาลในการปกครอง เปนตน 

ระเบียบวาระที่  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 
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เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 

นางมณรีัตน  แสงกลา ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

อาจารยเกตนสิรี  เทยีนประเสริฐ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทกึและจัดทำรายงานการประชุม 

อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณฏัฐชัย จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ผูตรวจรายงานการประชุม 

อาจารยจีระนัน  เสนาจักร กรรมการและเลขานุการ/ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที ่ 1/2565 เมื่อศุกรที่   20 

มกราคม  พ.ศ. 2566  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุม

ครั้งที่  2/2566  เมื่อวันศุกรที่  10  มีนาคม พ.ศ. 2566  เปนที่เรียบรอยแลว 

        (นางสาวจีระนัน  เสนาจักร) 

 กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 




