
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 

วันที่  11  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ หองประชมุวิบูลย-ยุพนิฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 
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4. รองศาสตราจารย ดร.พรอัมรินทร  พรหมเกิด ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.จำนง  วงษชาชม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสงวน  ปสสาโก ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนยี  พลวิเศษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12.. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารย ดร.วีระพน  ภานุรักษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยจักรพงษ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ กรรมการและ 

                                         ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูศิริ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยวีณา  วีสเพ็ญ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  อินทะตา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่                     

2. อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภคัวรกุล  ผูปฏิบัติหนาที่                     

3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ  ผูปฏิบัติหนาที่                     



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารย ดร.นิรุต  ถึงนาค  อธิการบดีกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563  

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

 1.1 เรือ่งแจงเพื่อทราบจากประธาน 

  รองศาสตราจารย ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีแจงท่ีประชุมใหทราบถึงเรื่องการแสดงออกของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการชุมนุมเชิงสัญลักษณที่มีการชุมนุมราว 110 คน เปนคน

ภายนอกประมาณ 10 คน โดยการชุมนุมเปนไปดวยความเรียบรอยและไมมีเหตุการณรุนแรงแตอยางใด ซึ่ง

ทางมหาวิทยาลัยไดรายงานตอที่ประชุมโดยมีองคมนตรีเปนประธานในที่ประชุม และองคมนตรีไดกำชับในการ

ดูแลนักศึกษาที่มีแนวโนมที่จะรวมเดินขบวนในการชุมนุมทางการเมืองที่จะมีขึ้นตามสถานการณทางการเมือง

วาหากมีเหตุการณที่รายแรงจะทำใหเกิดผลเสียกับตัวของนักศึกษาเอง 

 1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากผูทรงคุณวุฒิ 

   1.2.1 รองศาสตราจารย ดร.จำนง  วงษชาชม ผูทรงคุณวุฒิ แจงใหที่ประชุมทราบ สรุปขอมูล

จากที่ประชุมคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ดังนี้ 

    1) การปฏิรูปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหเนนหลักสูตร

สรางสมรรถนะ แนวโนมการศึกษาในอนาคตจะเปนการสรางทักษะการสรางนวัตกรรมใหกับเด็ก สรางคนรุน

ใหมที่เปนผูผลิต  

    2) นโยบายการเปน Education Hub เปนนโยบายหลักสำหรับกลุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใหเกิดการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่มี

งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงประจักษ ควรมีโครงการเรียนรูแลกเปลี่ยนทั้งอาจารยและนักศึกษา สรางความ

เขาใจกระบวนการนิเทศในตางประเทศใหแกอาจารย การพัฒนาสมรรถนะของอาจารยจะชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

    3) ทิศทางในการเปดหลักสูตรใหม ควรใช ข อมูลปริมาณความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมในอดีต ปจจุบัน และอนาคตมาใชในการพิจารณา และปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรม 

    4) ท ิศทางการปร ับปร ุงหล ักส ูตร ควรให สอดคล องก ับความต องการของ

ผูประกอบการจริงๆ ใหผูประกอบการมีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตรและบริหารหลักสูตร เพื่อเปนการ

พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาและอาจารย 

   1.2.2 ศาสตราจารย ดร.ส ุชีลา  เตชะวงคเสถียร ผ ู ทรงคุณว ุฒิ ใหข อเสนอแนะกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในการมองทิศทางในอนาคตใหมองตางมุม ในวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะเห็นวาธุรกิจลม

สลาย แตในขณะเดียวกันการทองเท่ียว เกษตร และการแปรรูปจะยังชีพได เนื่องจากเปนตนน้ำและการสงออก 

การสรางบัณฑิตท่ีมีเอกลักษณ เกง และสูวิกฤตได  



   1.2.3 ศาสตราจารย พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร  ผูทรงคุณวุฒ ิเสนอแนะที่ประชุม

ใหการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเนนที่ยุทธศาสตรหลัก ดานพัฒนาทองถิ่น ผลิตและพัฒนาครู พัฒนา

คุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใหนำยุทธศาสตรดังกลาวมาเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน

ใหเกิดคุณภาพของวารสารวิชาการ คุณภาพของอาจารย และคณุภาพของหลักสูตร 

 

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 3/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาได จัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 โดยใหมีการถอนระเบียบวาระที่ 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 ,5.9 และ 5.10   

โดยใหนำไปพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

2/2563  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่  2/2563  วันที่  17  กุมภาพันธ  2563  เวลา  09.30 – 13.00 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปแลวนั ้น ฝ ายเลขานุการ 

สภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

ครั้งที่ 2/2563 นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองรายงานการ

ประชุม ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  11  หนา  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่ 2/2563 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั ้งที ่ 2/2563 เมื ่อว ันที ่  17 กุมภาพันธ 2562 ไปแลวนั ้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตาม 



การดำเนินงานตามมติท ี ่ประช ุมสภาว ิชาการ มหาวิทยาล ัยราชภัฏมหาสารคาม คร ั ้ งท ี ่  2/2563  

เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติท่ีประชมุ : รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

    ไมมี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและ

สิ่งแวดลอม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (WIL) 

  ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (WIL)  ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพ่ือ

เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงานและสิ่งแวดลอม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (WIL)  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ : ใหหลักสูตรกลับไปทบทวนในประเด็นตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหนำกลับมาเสนอตอที่ประชุมสภาวชิาการเพื่อพิจารณา ในวันที่  9  เมษายน  2563  ดังนี ้ 

      1. ควรระบุการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

แบบ WIL ตั้งแตปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

      2. ควรเพิ ่มเติมขอมูลในหัวขอ 1.11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ ในดานความสำคัญของพลังงานที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ความสำคัญของพลังงาน

และสิ่งแวดลอม และพลังงานทดแทน 

      3. ควรนำขอมูลสถิติจากการสำรวจความตองการจากภาคผนวก ง มาเพิ่มเติม

ในหัวขอ 1.12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      4. ตรวจสอบหนวยกิตของโครงสรางหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาที ่เปน WIL หรือมีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 

      5. ควรเพ่ิมรูปภาพเพ่ืออธิบายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL เพ่ือ

อธิบายระบบการศึกษาใหชัดเจนขึ้น 

      6. ควรเพ่ิมรายวิชาทางดานสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น 



      7. ควรปรับรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาใหทันสมัย ชัดเจน และสอดคลอง

กับสาขาวิชา 

      8. ควรระบุในแผนการเรียนใหชัดเจนกรณีที่ภาคเรียนนั้นๆ มีการจัดการเรียน

การสอนในสถานประกอบการ 

      9. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชา 

      10. ตรวจสอบประวัติอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรใหมีขอมูลถูกตองและ

ครบถวนตามรูปแบบที่กำหนด 
      

 5.2 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   

   ดวยคณะครุศาสตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

และภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563  จึงขอเสนอ (ราง)  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ตอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท่ีประชมุ : เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

     1. ควรแสดงอัตลักษณของหลักสูตรใหชัดเจน 

     2. ควรเพิ่มเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนความสำคัญของการศึกษา

พิเศษ และสะทอนการประกันคุณภาพของหลักสูตรที่ผานมา 

     3. ควรเพิ่มเติมขอมูลในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   

     4. ควรระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษาใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

     5. ควรเรียงลำดับรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรตามชื่อสาขาวิชาเอก  

     6. ควรปรับความคาดหวังผลลัพธของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นในแตละ

ปการศกึษาใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูแตละป 

     7. ควรปรับสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองใหมีความสอดคลองและ

เหมาะสม 

     8. ตรวจสอบความถูกตองของประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     9. ตรวจสอบความถูกตองของสารบัญ 
    



5.3 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.พ.ว.) 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ 2563  ไดมีมติเห็นชอบการพิจารณาผลการประเมิน 

ผลงานทางวิชาการของผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ระดับผู ชวยศาสตราจารย  โดยวิธีปกติ  จำนวน  

1  ราย  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม :  เห็นชอบการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานทางวิชาการของผูขอกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  โดยวิธีปกติ  จำนวน  1 ราย  

 

 5.4 การพิจารณาแตงตั ้งผู ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทผูมีความรู   ความเชี ่ยวชาญและ

ประสบการณสูง ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

  ตามที่คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที ่ 14 

กุมภาพันธ 2563 มีมติเห็นชอบผูทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา  ประเภทผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณสูง ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  จำนวน  8  รายดังนี้ 

    1. ศาสตราจารยเรวัตร  ชาตรีวิศิษฎ 

    2. รองศาสตราจารยรังสรรค  ประเสริฐศร ี

    3. รองศาสตราจารยพรอัมรินทร  พรหมเกิด 

    4. รองศาสตราจารยสุเทพ  เมยไธสง 

    5. รองศาสตราจารยสุทธิพงศ  หกสุวรรณ 

    6. ผูชวยศาสตราจารยวินัย  ผลเจริญ 

    7. อาจารยไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ 

    8. พันตำรวจเอกพัทฐกร  ศาสนะสุพินธ 

  เพ่ือใหการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สูงสุด บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอสงรายชื ่อผู ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทผู ม ีความรู   

ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

   มติที่ประชมุ  :  เห็นชอบใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณสูง ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  จำนวน  8  ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.5 การพิจารณาขออนุมัติรายชื ่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 

2562    

   ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื ่อผูสำเร็จการศึกษา ประจำป

การศกึษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น  15  ราย  ประกอบดวย 

     1. ระดับปริญญาโท จำนวน 12 ราย 

     2. ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย 

      รวม จำนวน 15 ราย 

   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ  :  อนุมัติรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2562  

รวมทั้งสิ้น  15  ราย 

 

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 

 

 

 

 



 


