
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

คร้ังที่ 6/2563 

วันพฤหัสบดทีี่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   

ณ หองประชมุวิบูลย-ยุพนิฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3 รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยณัฐวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิร ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยบัณฑิตา  สวัสด ี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

19. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ  ผูชวยเลขานุการ       

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่                     
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภคัวรกุล  ผูปฏิบัติหนาที่                     
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ  ผูปฏิบัติหนาที่                     
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กอนประชุม  รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานไดมอบดอกไมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ จำนวน  4  ทาน 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  ครั้งที่ 6/2563  วันพฤหัสบดีที่ 1  ตุลาคม  2563  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ             

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

 1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

  1.1.1 ประธานแจงใหที ่ประชุมทราบวา การประชุมรางกฎกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 18 กันยายน 2563 นั้น ไดถูกเลื่อนออกไปกอนเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ชุมนุม  

  1.1.2 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดมีคำสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ในระยะ 10 ปที่ผานมา  

 1.2  เรื่องแจงเพื่อทราบจากกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  1.2.1 รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  แจงใหที่ประชุมทราบ

เรื่อง  การรักษาความลับทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปเปดเผย ซึ่งขัดตอระเบียบวาดวย

การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สงผลเสียตอชื่อเสียงมหาวิทยาลัยฯ และอาจสงผลกระทบตอ

คณะกรรมการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ผูทรงคุณวุฒิ จึงขอทราบแนวทางการรักษาความลับทางราชการ
ของมหาวิทยาลัยฯ และสืบหาความจริงวาบุคคลใดนำความลับทางราชการไปเปดเผยทำใหมหาวิทยาลัย ฯ 
เกิดความเสื่อมเสีย ขาดความนาเชื่อถือ 
 

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 6/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 และใหเพ่ิม ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง  4.1 เรื่องสืบเนื่องจากผูทรงคณุวุฒ ิ 
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 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

5/2563  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2563  เวลา 13.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการ

จัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที ่ 5/2563 นำเสนอ

คณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  

7  หนา  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563 โดยมีแกไข ดังนี ้ 

   ระเบ ียบวาระที ่  5.1 ให แก ไขและเพิ ่มเต ิมข อความในมต ิท ี ่ประช ุม ตามท่ี 

ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ไดเสนอ  

   จากเดิม  เห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ  ระดับ ผูชวยศาสตราจารย  

โดยวิธีปกติ  จำนวน  4  ราย  ระดับรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน  2 ราย และเห็นชอบไมแตงตั้ง

บุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน 1  ราย และมขีอเสนอแนะให

ฝายเลขานุการจัดเตรียมผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิที่ทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ นำเสนอตอที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยใหปกปดชื่อของผูทรงคุณวุฒิฯ 

ไวดวย 

   แกไขเปน  เห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ  ระดับ ผูชวยศาสตราจารย  

โดยวิธีปกติ  จำนวน  4  ราย  ระดับรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน  2 ราย และเห็นชอบไมแตงตั้ง

บุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน 1  ราย และมีมติให         

ฝายเลขานุการจัดเตรียมผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิที่ทำหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ นำเสนอตอที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยใหปกปดชื่อของผูทรงคุณวุฒิฯ 

ไวดวย สวนการนำเสนอตอสภาวิชาการ เรื่องและบคุคลผูเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการใหนำเอกสาร

การเสนอขอฯเขามาเพื่อประกอบการพิจารณา  ไดแก กพอ. 03 และเอกสารวิชาการ เชน งานตีพิมพ ตำรา 

หนังสือ ฯลฯ  

     ระเบียบวาระที่ 5.3  5.4  5.5   

   ใหเพิ่มเติมขอความในมติที่ประชุมตามที่ รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ได

เสนอ โดยเพ่ิมขอ 5.  ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะตองระบุความตองการจำเปนในการ

จางอาจารยพิเศษดวย  

   ระเบียบวาระ 5.6 ใหแกไขและเพ่ิมเติมขอความในมติที่ประชุมตามที่ ศาสตราจารย

อรุณรัตน  ฉวีราช ไดเสนอ   
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        จากเดิม  ขอเสนอแนะ จากกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

                             ระดับปริญญาตรี  มีขอสังเกตในกรณีนักศึกษาที่เทียบเขา ควรไดรับ 

                                            เกียรตินิยม  

       ระดับบัณฑิตศึกษา  มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. บัณฑิตวิทยาลัยควรตรวจสอบคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 

2. ควรระบ ุ ว  า เป นการเผยแพร ผลงานในวารสาร หร ื อใน 

Proceedings 

3. ระดับปริญญาเอก ควรแนบบทความที่ตีพิมพดวย 

4. ขอความอนุเคราะหใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเขารวมชี้แจงในวาระ

ประชุมดวย 

   แกไขเปน  มติจากสภาวิชาการ    

                      ระดับปริญญาตรี  มีขอสังเกตในกรณีนักศึกษาที่เทียบเขา ควรไดรับ 

                                            เกียรตินิยม  

                   ระดับบัณฑิตศกึษา มีมติดังนี ้

1. บัณฑิตวิทยาลัยตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

2. ตองระบุว าเป นการเผยแพรผลงานในวารสาร หรือใน 

Proceedings 

3. ระดับปริญญาเอก ตองแนบบทความที่ตีพิมพดวย 

4. ขอความอนุเคราะหใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเขารวมชี้แจงใน

วาระประชุมดวย 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่  5/2563 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
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   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2563  
 

 3.2  ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจำป 2563 

   ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดกำหนดปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจำป 2563 

ดังนี้ 

- ครั้งที่ 6/2563  วันพฤหัสบดีที่  1  ตุลาคม  2563 

- ครั้งที่ 7/2563  วันพฤหัสบดีที่  5  พฤศจิกายน  2563 

- ครั้งที่ 8/2563  วันพฤหัสบดีที่  3  ธันวาคม  2563 

 จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

   มติที่ประชุม : รับทราบ ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ประจำป 2563   

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1  เรื่องสืบเนื่องจากผูทรงคุณวุฒ ิ

   ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอที่ประชุมถึงขั้นตอนการดำเนินการ

แกไขหลักสูตรหลังจากผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ กอนนำเสนอขออนุมัติตอสภา

มหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป เพ่ือใหการแกไขเปนไปตามมติที่ประชุมอยางเครงครัด  

   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบใหมีการมอบหมายใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนตัวแทนตรวจสอบ

การแกไขตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ กอนนำเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณาขอปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร 

  ดวย คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันพุธที่ 

18  ธันวาคม  2562  มีมติเห็นชอบในการขอปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ

อาคาร  เนื่องจากผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   
 

 มติที่ประชมุ : ใหนำกลับไปแกไข ตรวจสอบความถูกตอง และนำเขามาพิจารณาใหม ดังนี้ 

  1. แกไขบันทึกขอความ อางถึงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                    

พ.ศ. 2558  

  2. ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่คงอยูใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
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  3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในขอ 5 และ 6 ในแบบฟอรมขอปดหลักสูตร 
     

 5.2   การพิจารณาเปล ี ่ยนแปลงอาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรศ ิลปศาสตรบัณฑิต                    

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

  ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  มีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดงันี้ 

1. จากเดิม อาจารยอดิเรก  นวลศร ีเปล่ียนแปลงเปน  Ms.Wang Heng  เนื่องจาก 

อาจารยอดิเรก  นวลศรี  ไดปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น โดย Ms.Wang Heng  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคณุวุฒิปริญญาโท และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 4 รายการ 

  2. จากเดิม Ms.Qin Qi  เปลี่ยนแปลงเปน Ms.Ma Huanhuan เนื่องจาก Ms.Qin Qi  เปน

อาสาสมัคร มีสัญญาจางปตอป โดย Ms.Ma Huanhuan มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคณุวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 3 รายการ 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                    

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จำนวน 2 ราย ไดแก 

   จากเดิม อาจารยอดิเรก  นวลศร ี เปล่ียนแปลงเปน  Ms.Wang Heng   

   จากเดิม Ms.Qin Qi  เปล่ียนแปลงเปน Ms.Ma Huanhuan 
 

 5.3 การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

  ดวยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  มีความประสงคขอ

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม อาจารยประวุฒิ  เพิ่มทรัพย 

เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยวุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล เนื่องจากอาจารยประวุฒิ  เพิ่มทรัพย จะเกษียณอายุราชการ

ในป พ.ศ. 2565 เพื่อใหการบริหารและการจัดเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผล

หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง โดย อาจารยวุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล  มีคุณสมบัติในการเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญา

โท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 2 รายการ 

   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา                   

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

   จากเดิม อาจารยประวุฒิ  เพิ่มทรัพย  

                                       เปล่ียนแปลงเปน  อาจารยวุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล 
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   โดยมีข อเสนอแนะในกรณีผลงานว ิจ ัยที ่ต ีพ ิมพเผยแพร ของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรสอดคลองกับรายวิชาที่ไดรับผิดชอบในหลักสูตร 
 

 5.4  การพิจารณา (ราง) โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนพิการและบูรณาการ

สังคมทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบาย ใหจัดทำ (ราง) โครงการจัดตั้งสถาบัน

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคนพิการและบูรณาการสังคมทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และไดผานความ

เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้ง 7/2563  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ.

2563  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชุม  :  ใหนำกลับไปแกไข โดยที่ประชุมมอบหมายให ศาสตราจารยอรุณรัตน   

ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำปรึกษาและตรวจสอบความถูกตอง และนำเขามาพิจารณาใหม ดังนี ้

 1 .  แก  ไขช ื ่ อ โครงการภาษาอ ั งกฤษเป น Institute of Innovation for 

Development of Disabilities and Local Society Integration 

 2. ปรับแกวัตถุประสงคใหชัดเจน วามีการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก

การบริการวิชาการ และสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันฯ 

 3. ยุทธศาสตรของสถาบันฯ ควรสอดคลองกับโครงสรางที่กำหนดไว 

 4. ปรับแกผลที่คาดวาจะไดรับ ควรพิจารณากลุมเปาหมายใหสอดคลองกับ

กิจกรรม 

 5. เพิ่มหัวขอ การเทียบเคียงคุณลักษณะองคกร โดยเทียบกับวิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 6. เพ่ิมเติมขอมูลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 7. ระบุประเภทของความพิการใหชัดเจน 

 8. ใหแสดงประกาศการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 9. ใหแสดงเอกสารการทำบันทึกขอตกลงความรวมมือที่ชัดเจน 

 10. ใหเพิ ่มเต ิมรายละเอียดในหัวขอ 13.3 โดยจำแนกแยกแยะใหเห็น

รายละเอียดของรายไดในระยะสั้น ระยะกลาง และที่มาของโครงการวิจัยจากงบประมาณภายใน/ภายนอก 

 11. เพิ่มเติมการกำหนดพื้นที่เปาหมายในการบริการวิชาการ และระบุประเทศ

ที่จะเขามามีความสัมพันธ 

 12. ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาใหถูกตอง 

 13. แกไขขอความ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 5.5 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอขอปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 

1/2564  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา   

  มติท่ีประชมุ  :  ใหนำเขามาพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งถัดไป 

 

 5.6 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

       ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เปน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จึงขอเสนอ 

(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ตอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

  มติท่ีประชมุ  :  ใหนำเขามาพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งถัดไป 
 

 5.7 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษา  

และกีฬา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 

        ดวยคณะครุศาสตร  เสนอขอเปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทาง               

พลศึกษาและกีฬา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่  2/2563 จึงขอเสนอ (ราง) 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ตอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   
 

  มติที ่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทาง 

พลศึกษาและกีฬา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ โดยที่ประชุมมอบหมายให ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ ตรวจสอบความถูกตอง 

กอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป โดยมีมติใหปรับปรุงแกไข ดังนี ้

1. กำหนดเกณฑการสำเร็จการศึกษาตองชัดเจน และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย 

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ในหนา 83 

2. ระบุอาชีพที่ประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษาตองชัดเจน เปนอาชีพที่มีอยู

จริง 
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3. เพิ่มเติมขอมูลในหัวขอ 1.11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

4. ปรับโครงสรางหลักสูตร ลดจำนวนหนวยกิตใหเหมาะสม  

5. ควรเพิ ่มรายวิชาทางดานการวิจัยเปนวิชาบังคับ โดยไมคิดหนวยกิต  

ในแผนการเรียนแบบ ก 1 และวิชาสัมมนา เพ่ือเปนตัวขับเคลื่อนการกำกับติดตามการทำวิจัย 

6. กำหนดแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนรู จาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) โดยใหผลรวมความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง

ตอบสนองตอคุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการ และนำเสนอเปนรอยละ 

7. เขียนคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช ; ในการตัดคำ และใชตัวพิมพ

เล็ก 

8. ปรับแกไขคำอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา และ

กระชับมากขึ้น 

9. แกไขชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเพื่อการพลศึกษา

และกีฬา ใหสอดคลองกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

10. แกไขคำอธิบายรายวิชา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ให

เหมาะสม 

11. ตรวจสอบงบประมาณรายจายใหเหมาะสม 

12. ตรวจสอบรายวิชาในแผนการเรียนแบบ ก 2 แบบที่ 2 (แผนวิชาชีพครู) 

โดยทำตารางเปรียบเทียบกับมาตรฐานวิชาชีพคร ู

13. ควรตรวจสอบคุณสมบัต ิของอาจารย ประจำหล ักส ูตร อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร วาจะสามารถเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธไดหรือไม ควรทำ

เปน check list ในการตรวจสอบ 

14. ควรมีแผนพัฒนาใหอาจารย ม ีการเผยแพรผลงานทางวิชาการที่

สอดคลองกับสาขาวิชา 
 

 5.8  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

เทคโนโลยี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

  ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อเปดสอนในภาคเรียนที่  2/2563  จึงขอ

เสนอ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2563 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
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  มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

เทคโนโลยี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยมีมติใหปรับปรุงแกไข ดังนี ้

1. ทบทวนการกำหนดชื่อปริญญาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องหลักเกณฑการกำหนดชื่อปริญญา 

2. ปรับลดจำนวนหนวยกิตใหเหมาะสมและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2558 โดยกำหนดจำนวนหนวยกิตโดยใชคำวา “ไมนอยกวา”  

3. ปรับวัตถุประสงคใหชัดเจน 

4. ตรวจสอบเกณฑการสำเร ็จการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559 

5. แกไขคำอธิบายรายวิชาใหถูกตอง 

6. ตรวจสอบรายชื ่อวารสารในประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจำหลักสูตรใหถูกตอง 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 

                      กำหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่  5  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  

1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ไดรับการรับรองจากที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 เปนที่เรียบรอยแลว 

 

         อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม   

         อาจารยชัยวัฒน  สภุคัวรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

         นางอำนวยพร  บำรุงบุญ    ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

         ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษ  จันทรศิริ  ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

         ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง  เลขานุการสภาวิชาการ/ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                                  
                                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง) 

                                                                                         เลขานุการสภาวิชาการ 
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