
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 9/2563 

วันพฤหัสบดทีี่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563   

ณ หองประชมุวิญูคุวานันท ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิร ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

13. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

14. อาจารยบัณฑิตา  สวัสด ี ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

15. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

4. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจํา กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ            
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ            
3. นางอํานวยพร  บํารุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ ในการประชุมฯ           
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมวิญู              

คุวานันท ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกลาวขอบคุณ

คณะกรรมการสภาวิชาการทุกทานที่ไดเสียสละเวลามาประชุมสภาวิชาการในรอบที่ 2 ของเดือน 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

 ไมมี 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุม และ (ราง) รายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 8/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทํา 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนําเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563   
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

8/2563  

   ตามที่สภาวิชาการไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันอังคารที่  8  ธันวาคม  2563  เวลา 09.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ได

ดําเนินการจัดทํา (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 

นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองรายงานการประชุม จึงนําเสนอ

ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติ ท่ีประชุม : รับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 โดยมีแกไข ดังนี้  

  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง หนาที่ 6  มติที่ประชุม ขอที่ 1  บรรทัดที่ 4 แกไขเปน ISCED 

2013 

   จากเดิม   ISED  

   แกไขเปน ISCED 2013 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่  8/2563 

   ตามที่สภาวิชาการ ไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 8/2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563 เปนที่เรียบรอย จึงนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2563  

  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 

4.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

   สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  8/2563  เม่ือวันอังคารที่  8  ธันวาคม  2563  

ณ หองประชุมวิญูคุวานันท  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ฝายวิชาการ ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปนหลักสตูรหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื่อปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เปดสอน

ในภาคการศึกษา ท่ี  1/2564   มติ ท่ีประชุ มสภาวิ ชาการ ให นํ า ไปปรับแก ตามที่ คณะกรรมการ 

สภาวิชาการใหความเห็นและผานการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกแลวนํากลับเขามาเสนอที่ประชุมสภา

วิชาการอีกครั้ง  ฝายวิชาการ จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่ได

แกไขแลวตอที่ประชมุสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  

โดยคณะกรรมการสภาวิชาการไดมีมติใหแกไข ดังนี้ 

1. แกไขวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ขอ 3.4.1 แกไขขอความ จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไข

เปน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอ 3.4.4 แกไขขอความ จากเดิม มึภาวะผูนํา แกไขเปน มภีาวะผูนํา 

2. ตรวจสอบความถูกตองของชื่อชุดวิชาในโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ใหตรงกัน และระบุจํานวนรายวิชาในแตละชุดวิชา  

3. เสนอแนะใหจัดทําตารางแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 

4. ทบทวนการกําหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชา 2209901 ศาสตรและศิลปในการสรางความสุข               

ในดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเหมาะสม  
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5. เ พ่ิมการนํา เสนอเปนคารอยละของความรับผิดชอบหลัก และ               

ความรับผิดชอบรอง ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 

สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

6. แกไขชื่อรายวิชา 2109901 จากเดิม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

สถานการณ (English for communication in various situations) แกไขเปน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

(English for Communication) 

7. แกไขชื่อรายวิชา 2309902 จากเดิม พหุสังคม (Multicultural) แกไข

เปน ความเปนพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน (Citizenship and Law in Daily Life) และแกไข

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง โดยใช ; ในการตัดคํา หลัง “;” ใหตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็ก และ

เขียนเปนวลี ไมเขียนเปนประโยค 

8. แกไขคําอธิบายรายวิชา 2209902 ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเพิ่ม 

Keyword เก่ียวกับนวัตกรรม  

9. แกไขตารางจําแนกคําอธิบายรายวิชา ชุดวิชาและจํานวนหนวยกิต              

จากเดิม กลุมชุดวิชา แกไขเปน ชุดวิชา และ จากเดิม กลุมที่  แกไขเปน ชุดท่ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

 ดวยคณะครุศาสตร ขอเสนอปรับปรุง (ราง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา               

สังคมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรครุศาสตร   

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   จึงนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา   

   มติท่ีประชมุ  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยใหดําเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ และที่ประชุม

มอบหมายให รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอตอ 

สภามหาวิทยาลัยเปนลําดับถัดไป โดยมีมติใหปรับปรุงแกไข ดังนี ้

1. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษาใหชัดเจนและ              

เปนอาชีพที่มีอยูจริง เชน บุคลากรทางการศกึษา ควรระบุเปน นักวิชาการศึกษา และเพ่ิมอาชีพอิสระ 

2. แกไขขอความ จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ทบทวนความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนสําเร็จในแตละ             

ปการศึกษาใหชัดเจนและสอดรับกับวัตถุประสงค และใหตัดคําวา “เพ่ือ” ออก 
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4. แกไขขอความ จากเดิม  2.1.1 ปรัชญา แกไขเปน ปรัชญาของหลักสูตร 

5. แกไขขอความ จากเดิม  2.1.2 ความสําคัญ แกไขเปน ความสําคัญของ

หลักสูตร 

6. แกไขขอความ จากเดิม  2.1.3 วัตถุประสงค แกไขเปน วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

7. แกไข วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน จากเดิม ภาคปกติ แกไข

เปน ภาคตน 

8. ตรวจสอบแผนรับนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

9. ตรวจสอบคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายภาคปกติ ในตาราง

งบประมาณรายรับใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศกึษา 

10. แกไขจํานวนหนวยกิต หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 (วิชาชีพครู) จากเดิม 

ไมนอยกวา 59 หนวยกิต แกไขเปน ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 

11. แกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อภาษาไทย ดังนี ้

  รายวิชา 1079232 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน 

  รายวิชา 1079103 การจัดการเรียนรูเศรษฐศาสตรและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  รายวิชา 1079110 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

เรียนรูสําหรับครสูังคมศึกษา 

  รายวิชา 1079232 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

12.  แกไขคําอธิบายรายวิชาในหนา 19-29 สามารถใชคําอธิบายรายวิชา 

1079231 ทองถ่ินศกึษา เปนตัวอยางในการเขียน โดยมีหลักการในการเขียนดังนี้ 

- ตัวอักษรพิมพใหญใชเฉพาะคําขึ้นตนเทานั้น 

- เขียนเปนวลี ไมเปนประโยค 

- คําอธิบายที่เนื้อหาตางกันใหใช “;” 

- คําอธิบายรายวิชาที่เปนเรื่องเดียวกันใหใช “,” 

13.  แกไขคําอธิบายรายวิชา 1079232 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน 

โดยเพ่ิมความเปนโลกานิวัตน 

14.  แกไขคําอธิบายรายวิชา 1079233 พลเมืองศึกษา จากเดิม political  

and administrative system แกไขเปน แกไขคําอธิบายรายวิชา 1079233 พลเมืองศึกษา จากเดิม political 

and administrative system แกไขเปน politics and government system 

15.  ตรวจสอบรอยละของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองใน

แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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16.  แกไขขอมูลตําแหนงทางวิชาการ ในกรณีเปนอาจารย ไมตองระบุ 

เนื่องจากอาจารยไมใชตําแหนงทางวิชาการ 

17.  แกไขหัวขอผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร โดยแยกเปน 

1) บทความวิจัย 

2) บทความวิชาการ 

3) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

18.  ตรวจสอบประวัติการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร ราย  

นางประภัสสร ปรีเอ่ียม 

19.  ตรวจสอบผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรของอาจารยประจํา

หลักสูตรใหอยูในวงรอบ 5 ปยอนหลัง และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ราย นางทัศนีย  นาคุณทรง และ นายสุรกานต  จังหาร 
 

5.2  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อการศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 
 

  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอหลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  (ราง) หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2564  

เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564   จึงนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

   มติที่ประชมุ  : ใหนํากลับไปแกไขตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเขามา

พิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งถัดไป โดยมีมติใหปรับปรุงแกไข ดังนี ้

1. ทบทวนชื่อหลักสูตร 

2. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษาใหชัดเจนและ

เปนอาชีพที่มีอยูจริง 

3. แกไขชื่อสถาบันการศึกษาในตารางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ราย 

นายธาดา  จันตะคุณ 

4. เพิ่มขอมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

5. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตรใหเหมาะสม 

6. แกไขความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแตละป

การศึกษา ในปที่ 3 ใหตัดขอ 2 ออก และใหพิจารณาความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) กับวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยอาจแสดงเปนตาราง 
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7. ทบทวนคุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

8. แกไขคํา จากเดิม หนวยกิจ แกไขเปน หนวยกิต 

9. ทบทวนรายวิชาในกลุมวิชาเลือกเพ่ือลดความซ้ําซอนของรายวิชา 

10. แกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อภาษาไทย ดังนี ้

       ร ายวิ ชา  2003102 แนวโนมทาง เทคโนโลยีสารสน เทศและ                  

การสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

       รายวิชา 2003105 เทคโนโลยีเพ่ือความสามารถมนุษย 

11. ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา วิทยานิพนธ ใหสอดคลองกับ

แผนการเรียน 

12.  ตรวจสอบรายวิชา การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ที่ปรากฏทั้งในกลุมวิชาบังคบัและวิชาเลือก 

13.  ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิ ชา 

วิทยานิพนธ ในหนา 17, 19, 28 และ 29 ซึ่งมีรหัสวิชาที่ตางกันแตมีคําอธิบายรายวิชาเหมือนกัน โดยรายวิชา 

2004201 ควรระบุจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรอยางนอย 2 เรื่อง 

14.  แกไขคําอธิบายรายวิชาในหนา 19-29 สามารถใชคําอธิบายรายวิชา 

1079231 ทองถ่ินศกึษา เปนตัวอยางในการเขียน โดยมีหลักการในการเขียนดังนี้ 

- ตัวอักษรพิมพใหญใชเฉพาะคําขึ้นตนเทานั้น 

- เขียนเปนวลี ไมเปนประโยค 

- คําอธิบายที่เนื้อหาตางกันใหใช “;” 

- คําอธิบายรายวิชาที่เปนเรื่องเดียวกันใหใช “,” 

15.  เพ่ิมขอมูลรอยละของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองใน

แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

16.  แกไขขอมูลตําแหนงทางวิชาการ ในกรณีเปนอาจารย ไมตองระบุ 

เนื่องจากอาจารยไมใชตําแหนงทางวิชาการ 

17.  แกไขหัวขอผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร โดยแยกเปน 

1) บทความวิจัย 

2) บทความวิชาการ 

3) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

18.  ตรวจสอบฐานขอมูลของวารสารที่เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

19.  ตรวจสอบประวัติการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร ราย                

นางสาวสุนันทา กลิ่นถาวร 

20.  ตรวจสอบการสะกดคํา และรูปแบบของรูปเลมหลักสูตร 
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21.  ใหแสดงขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของหลักสูตรกับหลักสูตรอื่น

ที่เปดสอนมากอนแลว 
 

 5.3  การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้

1. จากเดิม อาจารยมะล ิสโรบล  เปล่ียนแปลงเปน  ผูชวยศาสตราจารยวสันต                 

ปนะเต    เนื่องจาก อาจารยมะลิ สโรบล ไดปฏิบัติหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกส โดย ผูชวยศาสตราจารยวสันต  ปนะเต    มีคณุสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจํานวน 2 รายการ 

  2.   จากเดิม อาจารยพิริยะ  ปราณีกิจ    เปล่ียนแปลงเปน อาจารยมาวิน  ปูนอน เนื่องจาก 

อาจารยพิริยะ  ปราณีกิจ   ไดปฏิบัติหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส โดย 

อาจารยมาวิน  ปูนอน มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลัง

จํานวน 1 รายการ 

3.   จากเดิม  อาจารยสุมินทรญา  ทีทา  เปล่ียนแปลงเปน  อาจารยปฐมพงศ  พันธพิบูลย   

เนื่องจาก อาจารยสุมินทรญา  ทีทา ไดปฏิบัติหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต                    

สาขาวิชาฟสิกส โดย อาจารยปฐมพงศ  พันธพิบูลย มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคณุวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ               

การเผยแพร 5 ป ยอนหลังจํานวน 2 รายการ 

  จึงนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จํานวน  3 ราย ไดแก 

  จากเดิม อาจารยมะล ิสโรบล  เปล่ียนแปลงเปน  ผูชวยศาสตราจารยวสันต  ปนะเต  

  จากเดิม อาจารยพิริยะ  ปราณีกิจ    เปล่ียนแปลงเปน อาจารยมาวิน  ปูนอน 

  จากเดิม  อาจารยสุมินทรญา  ทีทา  เปล่ียนแปลงเปน  อาจารยปฐมพงศ  พันธพิบูลย  
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5.4  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มรายวิชาในโครงสราง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                  

มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

1. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยวสันต  ปนะเต   

เปลี่ยนแปลงเปน อาจารยปริย  นิลแสงรัตน  เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยวสันต  ปนะเต  ยายไปอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อให          

การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตร  และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไป

ดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง  โดยอาจารยปริย  นิลแสงรัตน มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงาน              

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจํานวน 2 รายการ 

2. เพ่ิมรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร เนื่องจากไดมีการตรวจสอบรายวิชาในกลุมวิชา 

เฉพาะดานบังคับ  ของหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) พบวา มีการรวมจํานวน

หนวยกิตผิดพลาดลดลงไปจํานวน 3 หนวยกิต จึงไดขอเปลี่ยนรายวิชา เครื่องมือวัด รหัสวิชา 2015310                 

3(2-2-5) จากกลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเขาไปในกลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ โดยจะทําใหโครงสรางหลักสูตรทั้ง

หลักสูตรปกติ และหลักสูตรสหกิจ มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเหมือนเดิมคือ หลักสูตรปกติ 140 

หนวยกิต และหลักสูตรสหกิจ 143 หนวยกิต 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่มรายวิชาในโครงสราง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยวสันต  ปนะเต  เปล่ียนแปลงเปน อาจารยปริย  นิลแสงรัตน 
  

เพิ่มรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร 

เครื่องมือวัด รหัสวิชา 2015310 3(2-2-5) จากกลุมวิชาเฉพาะดานเลือกเขาไปในกลุมวิชา 

เฉพาะดานบังคับ 
 

5.5 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร          

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว  หลักสูตรปรับปรุง                      

พ.ศ. 2560 

 ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารยสุภัทรา  จินากูล เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยวีรเดช  โขนสันเทียะ เนื่องจาก

อาจารยสุภัทรา  จินากูล  ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
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และปจจุบันหลักสูตรไดรับแตงตั้งบรรจุอาจารยใหมเพิ่มจํานวน 1 อัตรา โดยอาจารยวีรเดช  โขนสันเทียะ       

มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจํานวน 3 รายการ 

มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว  หลักสูตรปรับปรุง               

พ.ศ. 2560 

จากเดิม อาจารยสุภัทรา  จินากูล เปล่ียนแปลงเปน  อาจารยวีรเดช  โขนสันเทียะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 

 

  กําหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

 อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

 นางอํานวยพร  บํารุงบุญ ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารยภูษิต บุญทองเถิง กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

17  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  5  มีนาคม  พ.ศ. 2564 เปนที่เรียบรอยแลว 

 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                                 กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 


