
 รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 

วันที่  17  กุมภาพันธ  2563  เวลา 09.30 – 13.00 น. 

ณ หองประชมุวิบูลย-ยุพนิฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. อาจารยวุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล   รองอธิการดี  รักษาราชการ

แทนอธิการบดีอธิการบดี                
ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.พรอัมรินทร  พรหมเกิด ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4 รองศาสตราจารยวีณา  วีสเพ็ญ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสงวน  ปสสาโก ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนยี  พลวิเศษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  อินทะตา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารย ดร.วีระพน  ภานุรักษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยจักรพงษ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ กรรมการและ 

                                         ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูศิริ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร.สุชีลา  เตชะวงคเสถียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.จำนง  วงษชาชม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่                     

2. อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัทวรกุล  ผูปฏิบัติหนาที่                     

3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ  ผูปฏิบัติหนาที่                     



 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 

อาจารยวุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล  รองอธิการบด ี รักษาราชการแทนอธิการบดกีลาวเปดการประชุม

สภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2563  วันที่  17  กุมภาพันธ  2563  เวลา 10.10 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ 

ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

 1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากผูทรงคุณวุฒิ 

  1.1.1 รองศาสตราจารย ดร.จำนง  วงษชาชม ผูทรงคุณวุฒิ ไดมอบหมายใหฝายเลขาฯ 

นำเอกสารหัวขอ “โครงการบัณฑิตพันธุใหมและกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทยภาคการผลิต 

ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” นำเสนอตอที่ประชุม 

   1.1.2 ศาสตราจารย พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร  ผูทรงคุณวุฒิ แจงใหที่

ประชุมทราบ ใน 2 ประเด็น 

   1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนด

แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดออกเปน 3 กลุม โดยใชอำนาจตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2562 มาตรา 24 จากเดิมแบงออกเปน 4 กลุม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี ้

    กลุมที่ 1 กลุมการวิจัยระดับแนวหนาของโลก มี 10 มหาวิทยาลัย 

    กลุมที่ 2 กลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม มี 15 

มหาวิทยาลัย  

    กลุมที่ 3 กลุมการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ มี 35 มหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญ

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนดกรอบ

วงเงินประมาณ 10,250 ลานบาท เปนงบลงทุนและงบอุดหนุน  

   2) การบริหารหลักสูตร พบวาบางหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ไมปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ไดแก  

    1. คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

    2. การจัดการเรียนการสอนไมตรงตามตัวชี้วัดในเลม มคอ. 2 

    3. คุณภาพของดุษฎีนิพนธ ไมมีความลุมลึกควรคากับคุณวุฒิดุษฎีบัณฑิต 

โดยสามารถใชศักยภาพของผู ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมได ตาม

ขอยกเวนใน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ขอ 10.4.3. วรรค 3 ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที ่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่อ

อยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 

5 เรื ่อง กรณีผู ทรงคุณวุฒิภายนอกที ่ไมม ีคุณว ุฒิและผลงานทางวิชาการตามที ่กำหนดขางตน 

ผูทรงคณุวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรง



 
 

 

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

      รวมทั้งคุณสมบัติของอาจารยผู สอบวิทยานิพนธ ก็ตองเปนไปตามที่

กำหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 10.4.4 โดยอาจารยผู สอบ

วิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจำหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอย

กวา 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

      จึงขอใหใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการแกไขปญหากับ

นักศึกษาที่ตกคางอยูใหเหมาะสม 
 

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  ครั้งที่ 2/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาได 

จัดทำ (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั ้งที่ 1/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 

ระเบียบวาระ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที ่ประชุมสภาวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563   
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 1/2563  

   ตามที่สภาวิชาการไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่  1/2563  วันที่  9  มกราคม  2563  เวลา  13.30 –16.30 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปแลวนั ้น ฝายเลขานุการ 

สภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือ

รับรองรายงานการประชุม ซึ ่งมีทั ้งหมดจำนวน  14  หนา  จึงนำเสนอตอที ่ประชุมสภาวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา  
 

   มติที่ประชุม : รับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีแกไขดังนี ้

    ระเบียบวารที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากประธาน  บรรทัดท่ี 4 

 จากเดิม...เขารวมประชุมในวันที่ 18  ธันวาคม  2562   

แกไขเปน...เขารวมประชุมในวันที่  18  ธันวาคม 2562  ณ หองประชุมชั้น 2   

              อาคาร  17  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี



 
 

 

  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากผูทรงคุณวฒุิ ขอ 2) บรรทัดที่ 5 และ บรรทัดที่ 7 

 จากเดิม คุณภาพของดุษฎีนิพนธของผูสำเร็จการศึกษาควรลุมลึก ควรคา

กับคุณวุฒิ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของบัณฑิตและอาจารย

ในหลักสูตรอีกดวย จึงเสนอแนะใหทางมหาวิทยาลัยจัดทำ Check 

list  คุณภาพของบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานและเชิญใหหลักสูตร

มารับทราบ 

 แกไขเปน คุณภาพของดุษฎีนิพนธของผูสำเร็จการศึกษาควรมีความลุมลึก  

ควรคากับคุณวุฒิดุษฎีบัณฑิต ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของ

บัณฑิตและอาจารยในหลักสูตรอีกดวย จึงเสนอแนะใหทาง

มหาวิทยาลัยจัดทำ Check list คุณภาพของบัณฑิตตามเกณฑ

มาตรฐานและเชิญใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมารับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเน ินงานตามมติท ี ่ประช ุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 

   ตามที่สภาวิชาการ ไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที ่  9  มกราคม 2562 ไปแลวนั ้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตาม 

การดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที ่ 1/2563  

เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติท่ีประชมุ : ร ับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 
 

 4.1 การเปลี ่ยนแปลงรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

  สืบเนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2560 มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ไดเสนอที่

ประชุมเพ่ือพิจารณา เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการไดให

ขอสังเกตโดยใหทางหลักสูตรทบทวนจำนวนหนวยกิตภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหเหมาะสม และทบทวน

คำอธิบายรายวิชาที่ขอจะขอเปลี่ยนแปลงใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และใหนำกลับมานำเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณาอีกครั้งโดยใหตัวแทนของหลักสูตรเขาชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวชิา 

หากทางหลักสูตรยังมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาใหม 



 
 

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  ไดพิจารณาทบทวนตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการแลว จึงมีความประสงคไมขอเปลี ่ยนแปลงรหัสวิชาและคำอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

มติท ี ่ประช ุม :  ร ับทราบการไมขอเปลี ่ยนแปลงรหัสวิชาและคำอธ ิบายรายว ิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
 

 4.2 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (WIL) 

  สืบเนื ่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2563 ไดที ่เสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรี

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: 

WIL) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอสังเกตให

หลักสูตรกลับไปทบทวนในประเด็นตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำกลับมา

เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563  

เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที ่ประชุม :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี ้

   1. แกไขรหัสหลักสูตร เปน 25581561101471 

   2. ทบทวนจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เปนอาจารยประจำ 

จำนวน 4 คน ใหเหลือ 3 คน เนื่องจากเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ สามารถใชอาจารยประจำ

เพียง 3 คน และบุคลากรของหนวยงานที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีขอตกลงในการผลิตบัณฑิตของ

หลักสูตรรวมกันท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ไดไมเกิน 2 คน  

   3. ตรวจสอบความถูกตองและรูปแบบของขอมูลประวัติอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และในกรณีที่เปนบุคลากรของหนวยงานที่ไมใชสถาบันอุดมศกึษาใหระบุใหชัดเจน 

เพ่ือใหเปนไปตามคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2558 

   4. ทบทวนการกำหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 

ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาใหเหมาะสม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการ

ทองถิ่นและการบริหารการพฒันา หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  (WIL) 



 
 

 

  ดวยคณะรัฐศาสตรและรัฐประศานศาสตร  เสนอขอเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถ่ินและการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  ซึ่งเปน

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work 

Integrated Learning: WIL)  เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2563  เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที ่ประชุม :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอ 

สภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

     1. ทบทวนชื่อสาขาวิชาใหกระชับและชัดเจน  

     2. ควรเพ่ิมหนวยงานที่ทำความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับชื่อหลักสูตร และสอดคลองกับสถานที่จัดการเรียนการสอน 

     3. ควรระบุตำแหนงงานในหัวขอ 1.8 อาชีพที่สามารถประกอบได

หลังสำเร็จการศึกษาใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

     4. ควรเพิ่มรายชื่ออาจารยผูสอนที่เปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานที่

ทำความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตร 

     5. ควรพิจารณารายวิชาที่สอดคลองกับอาชีพที่สามารถประกอบได

หลังสำเร็จการศึกษา และจำเปนตอการพัฒนาประเทศ และเพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับ พรบ. สงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

     6. ควรตรวจสอบความถูกตองของคำอธิบายรายวิชาโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษใหถูกตอง 

     7. ควรระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหชัดเจน เชน ผูพิการ ควรระบุ

ประเภทความพิการใหชัดเจน  

     8. ควรระบุสัดสวนความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน

ภายในสถานศึกษาและหนวยงานที่ทำความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจนและสอดรับกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

     9.  ตรวจสอบร ูปแบบและความถ ูกต องของประว ัต ิอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผลงานวิจัยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองเปนผลงานที่เผยแพรแลว 

     10. ควรระบุรูปแบบหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

ดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงานใหชัดเจน 
 

 5.2 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศึกษาและ

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   

   ดวยคณะครุศาสตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษ

ศึกษาและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  เพื ่อเปดสอนในภาคการศึกษาที ่ 1/2563  



 
 

 

จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศึกษาและภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2563  เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที ่ประชุม :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

     1. แกไขรหัสหลักสูตรเปน 25561561104808 

     2. พิจารณาลดจำนวนหนวยกิตใหนอยลง 

     3. ตรวจสอบความถูกตองของปพ.ศ. ในการปรับปรุงหลักสูตรให

ถูกตอง  

     4. ตรวจสอบแผนการเรียนรายวิชาฝกปฏิบัติการสอนใหเปนไปตาม

แผนการเรียนที่คณะครุศาสตรกำหนด 

     5. ทบทวนการคำนวณงบประมาณรายรับ-รายจาย ใหสอดคลองกับ

แผนการเรียนที ่กำหนดใหมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ซึ ่งมีแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 10  

ภาคเรียน 

     6. ทบทวนการกำหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 

ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาใหเหมาะสม 

     7. แกไขหัวขอ 3.4.1 เปน อาจารยประจำหลักสูตร 

     8. ตรวจสอบรูปแบบและความถูกตองของขอมูลผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งรายงานวิจัยไมสามารถใชเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ

เผยแพรตามคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     9. ตรวจสอบความถูกตองของสารบัญ 

     10. เสนอแนะใหพิจารณาแยกเปนเอกเดี่ยว เพื่อใหคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอนดียิ่งข้ึน 
    

 5.3 การพิจารณาขอปดหลักสูตรและขอปรับลดจำนวนอาจารยประจำหลักส ูตร 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตร 

   ดวยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 มีความประสงคดังนี ้

    1. ขอปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน เนื่องจากหลักสูตรครบกำหนดวงรอบปรับปรุงฯ พ.ศ.2563  ซึ่งเกณฑมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2558  ระดับปริญญาเอกดานรัฐประศาสนศาสตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จะตองมีตำแหนงทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย ขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันมีเพียง 1 คนทำใหไมเปนไป

ตามมาตรฐานคณุวุฒิฯ ที่กำหนด จึงขอปดหลักสูตร 



 
 

 

    2. ขอปรับลดจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม 5 คน ลดเหลือ 3 คน โดย

ยังมีนักศึกษาคงคางที่อยูระหวางการทำวิทยานิพนธ จำนวน 9 คน และนักศึกษาที่กำลังเรียนในชั้นเรียน 

จำนวน 10 คน 

   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ :  เห็นชอบการขอปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

การจ ัดการภาคร ัฐและภาคเอกชน  และการขอปร ับลดจำนวนอาจารย ประจำหล ักส ูตร 

จากเดมิ 5 คน ลดเหลือ 3 คน 
 

 5.4 การพิจารณาขอปรับเพิ่มรายวิชาเฉพาะดานเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

   ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความประสงคขอปรับเพิ่มรายวิชาเฉพาะดานเลือก เพื่อให

นักศกึษาสามารถเลือกเรียนไดมากข้ึน จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหปรับเพิ่มรายวิชาเฉพาะดานเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยใหพิจารณาทบทวนการกำหนด 

ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาใหเหมาะสม 
 

 5.5 การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  และอาจารยประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

   ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

    1. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารยวิชา เลี่ยมสกุล  

เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยภาสกร  ธนศิระธรรม  เนื่องจาก อาจารยวิชา  เลี่ยมสกุล ไดกลับไปบริหาร

หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ ุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารยภาสกร ธนศิระธรรม  

มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 6 

รายการ 

    2. ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม อาจารยวิชา  เลี่ยมสกุล  

เปลี่ยนแปลงเปน อาจารยภาสกร  ธนศิระธรรม  และเพิ่ม อาจารยบัณฑิต  สุวรรณโท  และอาจารย 

ชเนตตี  พิมพสวรรค  ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยอาจารยบัณฑิต  สุวรรณโท มีคุณวุฒิปริญญาโท และ 

มีผลงานทางวิชาการที ่ไดร ับการเผยแพร 5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ และอาจารยชเนตตี  

พิมพสวรรค มีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 5 ป ยอนหลังจำนวน  

8 รายการ 



 
 

 

   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

       จากเดิม...อาจารยวิชา  เลี่ยมสกุล 

       เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยภาสกร  ธนศริะธรรม 

      เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

       จากเดิม...อาจารยวิชา  เลี่ยมสกุล   

       เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยภาสกร  ธนศริะธรรม 

       เพิ่ม...อาจารยบัณฑิต สุวรรณโท และอาจารยชเนตตี พิมพสวรรค 
 

 5.6 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 (ค.บ. 5 ป) 

   ด วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาว ิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-

คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2558  คณะครุศาสตร  มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจำหลักสูตร จากเดิม อาจารยศิริภิญญา  ตระกูลรัมย เปล่ียนแปลงเปน อาจารยไพรินทร ทองกลม 

เนื่องจาก อาจารยศิริภิญญา  ตระกูลรัมย ไดลาออกจากราชการ โดย อาจารยไพรินทร  ทองกลม  

มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 5 ป ยอนหลังจำนวน 1 

รายการ 

   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 (ค.บ. 5 ป) 

       จากเดิม...อาจารยศริิภิญญา  ตระกูลรัมย 

       เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยไพรินทร  ทองกลม 
 

 5.7 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตร และเพิ ่มอาจารยประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 

   ดวยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 

คณะครุศาสตร มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

    1. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม รองศาสตราจารยธีรชัย  

บุญมาธรรม เปลี ่ยนแปลงเปน ผู ช วยศาสตราจารย ว าที ่ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื ่อง เนื ่องจาก 

รองศาสตราจารยธีรชัย บุญมาธรรม มีปญหาสุขภาพ โดยผูชวยศาสตราจารย วาที่ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง  

มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 



 
 

 

พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 5 ป ยอนหลัง จำนวน 

16 รายการ โดยมีผลงานวิจัยจำนวน 14 รายการ 

    2. ขอเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม 10 คน เพิ่มเปน 11 คน โดยเพิ่ม 

รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ โดยรองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ  

มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 

13 รายการ โดยมีผลงานวิจัยจำนวน 13 รายการ 

   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 

       จากเดิม...รองศาสตราจารยธีรชัย  บุญมาธรรม 

       เปลี่ยนแปลงเปน...ผูชวยศาสตราจารย วาที่ร.ต. ดร.อรัญ  ซุยกระเดื่อง 

      เห็นชอบใหเพิ ่มอาจารยประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2559 

       เพิ่ม...รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ 
 

 5.8 การพิจารณา ขออนุมัต ิรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ 

ปการศึกษา 2562 

   ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเรจ็การศึกษา ประจำป

การศกึษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น  36  ราย  ประกอบดวย 

    1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย 

    2. ระดับปริญญาโท จำนวน 25 ราย 

    3. ระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ราย 

      รวม จำนวน 36 ราย 

   จึงขอเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ  :  อนุมัติรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประจำปการศึกษา 

2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย ประกอบดวย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 ราย ระดับ

ปริญญาโท จำนวน 25 ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ราย ในสวนของรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกลำดับที่ 6 นายสุรพงษ ศรีเศรษฐา  ลำดับที่ 9 นางลาวัลย  นาคดิลก  และลำดับที่ 10 

นางวิภาภัทร  ธิโนชัย ใหนำกลับไปตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา  12.20 น. 



 
 

 

 

 อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

  



 
 

 

 


