
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

คร้ังที่ 7/2563 

วันพฤหัสบดีที ่ 5  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2563   

ณ หองประชมุวิญูคุวานันท ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิร ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยบัณฑิตา  สวัสด ี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

19. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ  ผูชวยเลขานุการ       

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่                     
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล  ผูปฏิบัติหนาที่                     
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ  ผูปฏิบัติหนาที่                     

 



~ 2 ~ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  ครั้งที่ 7/2563  วันพฤหัสบดีที่  5  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

วิญูคุวานนัท  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒ ิกรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

 1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

  ไมมี 

 1.2  เรื่องแจงเพื่อทราบจากกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

  ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ แจงใหที ่ประชุมทราบ เรื ่อง  

การดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทาง 

พลศึกษาและกีฬา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 กอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป และให

คำปรึกษาและตรวจสอบความถูกตองของ (ราง) โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคนพิการและ

บูรณาการสังคมทองถิ ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื ่อนำกลับเขามาพิจารณาใหมในการประชุม 

สภาวิชาการครั้งที่ 7/2563 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 นั้น ไดดำเนินการแกไข 

ตรวจสอบตามมติที่ประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 7/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 โดยเพิ่ม วาระเพื่อพิจารณา วาระที่ 5.4 การพิจารณา การแกไขชื่อวิชา และ

รายละเอียดของวิชา 
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

6/2563  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั ้งที ่ 6/2563 เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 1 ตุลาคม  2563  เวลา 09.30 น. นั ้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ           

ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 
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นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีทั้งหมด

จำนวน  10  หนา  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 โดยมีแกไข ดังนี้  

   ระเบียบวาระที่ 2.2  บรรทัดที่ 23  

   ใหเพิ่มขอความ  สวนการนำเสนอตอสภาวิชาการ เรื่องและบุคคลผูเสนอขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการใหนำเอกสารการเสนอขอฯเขามาเพื่อประกอบการพิจารณา  ไดแก กพอ. 03 และเอกสารวิชาการ 

เชน งานตีพิมพ ตำรา หนังสือ ฯลฯ  

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่  6/2563 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 6/2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563  

  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1  การพิจารณา (ร าง) โครงการจ ัดต ั ้งสถาบันนวัตกรรมเพื ่อพ ัฒนาคนพิการและ                  

บูรณาการทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1  ตุลาคม 2563   

ท ี ่ประช ุมม ีมต ิ เห ็นชอบใหนำกล ับไปแก ไข โดยท ี ่ประช ุมมอบหมายให   ศาสตราจารย อร ุณร ัตน    

ฉวีราช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคำปรึกษาและตรวจสอบความถูกตอง  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณาอีกครั้ง 
 

   มติที่ประชมุ : ใหนำกลับไปแกไขตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนำเขามา

พิจารณาใหม โดยมีมติใหปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. ใหดำเนินการจัดตั้งสถาบันฯ โดยมีพันธกิจในลักษณะใหบริการวิชาการ

    2. ใหแสดงแหลงที่มาของรายไดโดยมาจากหนาที่ตางๆ ของสถาบันฯ  

    3. แกไขชื่อสถาบันฯ จากเดิม สถาบันนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนพิการและ

บูรณาการส ังคมทองถ ิ ่น (Institute of Innovation for Development of Disabilities and the Local 



~ 4 ~ 

 

Society Integration) แกไขเปน สถาบันนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนพิการและบูรณาการทองถิ่น (Institute of 

Innovation for Development of Disabilities and the Local Integration) 

    4. ปรับโครงสรางของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับพันธกิจ โดยการแบง

โครงสรางควรเปนภาพใหญ แบงเปนหนวยงานจัดการกับทรัพยสินที่เกิดข้ึน หนวยงานดานการวิจัยและบริการ

วิชาการ และเพิ่มศูนยการศึกษาพิเศษในโครงสราง และในสวนของ ศูนย/หนวยงาน/สวนงานตางๆ ใหเพิ่ม

ขอความ “(Elderly Center)” ตอทาย ศูนยผูสูงอาย ุ

    5. .แกไขสถานที่ตั้งโครงการโดยตัดขอความ “อาคารใดอาคารหนึ่ง” ออก 

    6. ระบุกลุมเปาหมาย ในหัวขอที่ 5 ความเปนมาและเหตุผลความจำเปนใน

การจัดตั้งใหชัดเจน  

    7. แกไขขอความ ในหัวขอที่ 5 ความเปนมาและเหตุผลความจำเปนใน               

การจัดตั้ง จากเดิม สูงท่ีสุด แกไขเปน มากที่สุด และใหระบุจำนวนกลุมพิการแตละกลุม 

    8. แกไขขอความ จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

    9. ตรวจสอบความถูกตองของรายรับ-รายจาย และกำไรที่เกิดขึ้น โดยระบุ

ที่มาของรายรับใหครบถวนสอดคลองกับแหลงท่ีมาของรายไดที่ระบุไว 

    10. เพ่ิมเติมแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคคลใหชัดเจน โดยจัดทำ

เปนแผนระยะสั้นและระยะยาว 
 

 4.2  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร  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   

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยใหดำเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ โดยที่ประชุมมอบหมายให ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ

ความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป โดยมีมติใหปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. ปรับแผนการเรียนของแผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา โดยแสดงใหเห็น

ถึงความแตกตางระหวางรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กับ

รายวิชาสหกิจศึกษา 

    2. ปรับจำนวนหนวยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา ใหเป นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 โดยตองมีหนวยกิต
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ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาอยางนอย 1 หนวยกิต กอนออกไปปฏิบัติการ

ฝกสหกิจศึกษา 

    3. ทบทวนการกำหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping) ใหเหมาะสม และเพิ ่มการนำเสนอเปนคารอยละของ              

ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 

    4. เพ่ิมเติมขอมูลในหัวขอ 1.11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

    5. ตัดอาชีพอ่ืนๆ ออก ในหัวขออาชีพที่ประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

    6. แกไขขอความ จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

    7. เรียงลำดับวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับชื่อสาขาวิชา และ

เพ่ิมทักษะการจัดการขอมูลขนาดใหญ  

    8. ตรวจสอบงบประมาณรายจายใหเหมาะสม เชน คาใชจายบุคลากรในป 

2565 ที่เพ่ิมข้ึน 

    9. ปรับแกไขคำอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม โดยเฉพาะรายวิชาที่มีหนวยกิต 

3(2-2-5) ใหเพ่ิมการปฏิบัต ิ

    10. ทบทวนผลลัพธการเรียนรูในแตละชั้นปใหสอดคลองกับแผนการเรียน 

    11. ระบุจำนวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาในโครงสรางหลักสูตรให

ชัดเจน โดยใหใชคำวา  “จำนวนไมนอยกวา...หนวยกิต”  
 

 4.3 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

       ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เปน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

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

(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

  มติท่ีประชมุ  :  เห ็นชอบ (ร าง) หล ักสูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาว ิทยาการ

คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยใหดำเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

โดยที่ประชุมมอบหมายให ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกตองกอน

นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป โดยมีมติใหปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. ใหพิจารณาเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร โดยเลือกจากอาจารยผูสอนที่มี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

    2. ตรวจสอบจำนวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรใหถูกตอง 
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    3. ทบทวนผลลัพธการเรียนรูในแตละชั้นปใหสอดคลองกับ มคอ.02 ใหม

ของสกอ. 

    4. ทบทวนการกำหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping) ใหเหมาะสม และเพิ ่มการนำเสนอเปนคารอยละของ            

ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 

    5. ปรับชื่อรายวิชาสัมมนา เพ่ือเปนการกำหนดกรอบที่ชัดเจน 

    6. ปรับชื่อรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร เปน วิชา

วิธีวิทยาวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

    7. แกไขคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหถูกตอง โดยใช ; ในการตัดคำ  
 

 4.4 การพิจารณาขอปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร 

  สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 6/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  1  ตุลาคม  2563  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร  แตให

นำกลับไปแกไข และตรวจสอบความถูกตอง  

  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง    
 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ระบบอาคาร 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1  การพ ิจารณาขอป ดหล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต  สาขาว ิชาบร ิหารการเงิน                     

คณะวิทยาการจัดการ 

  ด วย คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจ ัดการ ในการประช ุม ครั ้ งท ี ่  12/2563  

เมื่อวันอังคารที่ 18  สิงหาคม  2563  มีมติเห็นชอบในการขอปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา

บริหารการเงิน  เนื่องจากหลักสูตรไมไดเปดรับนักศึกษา ตั้งแต ปการศึกษา 2561 – 2563 โดยในปการศึกษา 

2563  มีนักศึกษาชั้นปที่ 4  เพียงชั้นปเดียว จำนวน  28  คน คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 

  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   
 

  มติที่ประชุม :  เห็นชอบการขอปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการเงิน                     

คณะวิทยาการจัดการ 
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5.2  การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563 

  ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา 2563  เพื ่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา  2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  45  ราย  ประกอบดวย 

   1. ระดับปริญญาโท จำนวน   32    ราย 

   2. ระดับปริญญาเอก จำนวน   13    ราย 

    รวมท้ังสิ้น จำนวน   45    ราย 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศกึษา 2563 
 

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  45  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  32  ราย 

และระดับปริญญาเอก  จำนวน  13  ราย  

     ใหเพิ่มหมายเหตุ ชี้แจงกรณีเกินระยะเวลาการศึกษา ในรายชื่อผูสำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอกรายที่ 6, 8 และ 9 
 

 5.3 การพิจารณา แบบประเมินการกลั ่นกรอง/ตรวจสอบ/รับรองการเสนอหรือปรับปรุง

หลักสูตรของสภาวิชาการเพื่อเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และแบบฟอรม

การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย 

  ดวย รองศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอแบบประเมิน 

การกลั่นกรอง/ตรวจสอบ/รับรองการเสนอหรือปรับปรุงหลักสูตรของสภาวิชาการเพื่อเสนอความเห็นตอ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และแบบฟอรมการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย  

  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบแบบประเมินการกลั่นกรอง/ตรวจสอบ/รับรองการเสนอหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรของสภาวิชาการเพื ่อเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ

แบบฟอรมการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย โดยมีมติใหเพ่ิมเติมและปรับปรุงแกไขแบบประเมิน ดังนี ้

    1. แกไขขอความขอมูลหลักสูตร จากเดิม เปนหลักสูตรเสนอใหมหรือ

ปรับปรุง (ระบุป พ.ศ.) แกไขเปน หลักสูตรเสนอใหมหรือปรับปรุง (ระบุป พ.ศ.) 

    2. เพิ่มเติมเกณฑการตัดสินในองคประกอบของมาตรฐานที่ 1.1 เหตุผล

และความจำเปนของหลักสูตร 3 ขอ ไดแก  

     1) สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

     2) สอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

     3) สอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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    3. เพิ ่มขอ 6. ดานผลลัพธการเรียนรู  ความคาดหวังของหลักสูตรเม่ือ

นักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแตละปการศกึษา 
 

 5.4 การพิจารณา การแกไขชื่อวิชา และรายละเอียดของวิชา 

  ดวย ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอเรื่อง การพิจารณา            

การแกไขชื่อวิชา และรายละเอียดของวิชา 

  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหมีการดำเนินการแกไขชื่อวิชา และรายละเอียดของวิชา ดังนี ้

     1. แกไขชื ่อว ิชาระเบียบวิธ ีว ิจ ัย เป น ว ิชาวิธ ีว ิทยาการวิจ ัย โดยให             

ฝายเลขานุการทำบันทึกขอความแจงทุกคณะ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอ

หลักสูตรตอสภาวิชาการ 

     2. หากพบความผิดพลาดในรายละเอียดของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ใหดำเนินการแกไขโดยเสนอแบบฟอรม สมอ.08 เพื่อขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการและขออนุมัติตอ

สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 
 

  กำหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

           รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563  เม่ือวันอังคารที่  8  ธันวาคม  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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