
 

 รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ว 1/2563 

คร้ัง ว 1/2563 (วาระเวียน) 

พ.ศ.2563 

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

 

รายชื่อผูตอบรับ 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูศิริ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยวีณา  วีสเพ็ญ 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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยจักรพงษ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ กรรมการและ 

                                         ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อผูไมตอบรับ 

1. ศาสตราจารย ดร.สุชีลา  เตชะวงคเสถียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.พรอัมรินทร  พรหมเกิด ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.จำนง  วงษชาชม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  อินทะตา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

5. อาจารย ดร.วีระพน  ภานุรักษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

 
 

  



ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

             ไมมี 

 

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ ว 1/2563 (วาระเวียน) 

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงใหที่ประชุมทราบวา ไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ว 1/2563 (วาระเวียน) ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 

ระเบียบวาระ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ ว 1/2563 (วาระเวียน) โดยไมมีแกไข 
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

3/2563  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั ้งที ่  3/2563  วันที ่  11  มีนาคม  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 3/2563 นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองรายงานการประชุม 

ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  7  หนา  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่ 3/2563 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงาน

ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอ 

ที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 



   มติท่ีประชมุ : รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและ

สิ่งแวดลอม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (WIL) 

สืบเนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (WIL) ไดที่เสนอที ่ประชุมพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (WIL)  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 

3/2563 เม่ือวันที ่11 กุมภาพันธ 2563  ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอสังเกตใหหลักสูตรกลับไปทบทวนในประเด็น

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำกลับมาเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา

อีกครั้ง 

  คณะวิศวกรรมศาสตร จ ึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานและสิ ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (WIL) เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 

1/2563  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชมุ : เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ ดังนี ้

   1. ควรเพิ่มเติมขอมูลผลการประเมินความตองการของผู เรียน โดยอางอิง

ขอมูลที่ไดจากการสำรวจ (ภาคผนวก ค) ในหัวขอ 1.12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   2. ตรวจสอบคาใชจายตลอดหลักสูตรตอหัวนักศึกษาใหสอดคลองกับแผนการ

เรียนตลอดหลักสูตรท่ีกำหนดไว 9 ภาคเรียน  

   3. ตรวจสอบประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และควรเรียงลำดับตามที่

นำเสนอในหัวขอ 1.9  

   4. ตรวจสอบการแกไขหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 11 มีนาคม 

2563 ไมพบการแกไขขอมูลในขอ 5 สำหรับการแกไขในขอ 8 และขอ 10 ควรแสดงขอมูลสวนที่แกไขให

ถูกตอง สอดคลองและชัดเจน 

 

 

 

 

 

 
 



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณาขอแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร                

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

  ดวยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  ขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ

จำนวน  2  ราย  คือ 

1. ดร.ภัทรกร  จายเพ็ง วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติการเปนอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา  พ.ศ.2558   

2. ดร.อาภากร  ประจันตะเสน  วุฒิการศกึษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร 

การพัฒนาภูมิภาคเปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติการเปนอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.2558   

โดยทั้ง 2 รายเปนผูมีความรูความสามารถและมีวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตรอันเกิดประโยชน

สูงสุดกับนักศึกษา  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

   มติที ่ประชุม : อนุมัติใหแตงตั ้งอาจารยพิเศษ  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

จำนวน  2  ราย  คือ 

               1. ดร.ภัทรกร  จายเพ็ง 

     2. ดร.อาภากร  ประจันตะเสน   
      

 5.2  การพิจารณาขอปรับเพิ ่มรายวิชาชีพเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

สถิติศาสตรประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

   ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิตศาสตรประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561  มีความประสงคขอปรับเพ่ิมรายวิชาชีพเลือก เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดมากขึ้น  จึงนำเสนอ

ที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท่ีประชมุ : เห็นชอบใหปรับเพิ่มรายวิชาชีพเลือก เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียน

ไดมากขึ้น   
 

5.3 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร             

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

  ด วยหลักส ูตรคร ุศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาชีวว ิทยา หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ.2562                     

มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  ดังนี้ 



1. จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยถวิล  แสนตรง เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยกัญชลิกา   

รัตนเชิดฉาย  เนื ่องจากผู ชวยศาสตราจารยถวิล  แสนตรง เกษียณอายุราชการ โดยอาจารยกัญชลิกา   

รัตนเชิดฉาย มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558  โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีการเผยแพรผลงานวิชาการใน

รอบ 5 ปยอนหลัง  จำนวน  3 รายการ  

2. จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยวรชาติ โตแกว เปลี ่ยนแปลงเปน ผูชวยศาสตราจารย

กรรณิการ  ทองดอนเปรียง เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยวรชาติ  โตแกว ไดยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยผูชวยศาสตราจารย

กรรณิการ  ทองดอนเปรียง มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และมีการ

เผยแพรผลงานวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง  จำนวน  2  รายการ จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

                                        จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยถวิล  แสนตรง 

เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย 

จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยวรชาติ โตแกว   

เปล่ียนแปลงเปน ...ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ   ทองดอนเปรียง    
    

 5.4 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

  ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560                        

มีความประสงคขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผู ช วยศาสตราจารยกรรณิการ                      

ทองดอนเปรียง เปล่ียนแปลงเปน ผูชวยศาสตราจารยวรชาติ  โตแกว  เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ  

ทองดอนเปรียง ไดยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร 

โดยผูชวยศาสตราจารยวรชาติ  โตแกว   มีคุณสมบัตใินการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และมีการเผยแพรผลงาน

วิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง  จำนวน  3  รายการ  นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560     

                                        จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยกรรณกิาร  ทองดอนเปรียง 

เปล่ียนแปลงเปน...ผูชวยศาสตราจารยวรชาติ  โตแกว   
 



 5.5 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร            

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

  ด วยหลักส ูตรคร ุศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาพลศึกษา หล ักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562                               

มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. เปลี ่ยนแปลงอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารยจรูญ  เบญมาตย  

เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยพัชรี  วงษาสน เนื่องจากอาจารยจรูญ  เบญมาตย ไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจารยพัชรี  วงษาสน  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558  โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และ มีผลงานทางวิชาการ

ที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ 

2. เพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตร คือ อาจารยพัชรี  วงษาสน  จึงนำเสนอที่ประชุมสภา

วิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ ่มอาจารย

ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  

                                        จากเดิม...อาจารยจรูญ  เบญมาตย   

เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยพัชรี  วงษาสน  

เพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตร...อาจารยพัชรี  วงษาสน  
 

  5.6  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจำหลักสูตร และ

จำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2562  

  ดวยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562                       

มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม                  

อาจารยชนชนะ  ศรีหาบุตรโต เปลี ่ยนแปลงเปน  อาจารยมนตรี  เนมิน เนื ่องจากอาจารยชนชนะ              

ศรีหาบุตรโต  ไดพนสภาพการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจารยมนตรี  เนมิน มีคุณสมบัติในการ

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี  พ.ศ.

2558  โดยมีคุณวุฒปิริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ   

2. ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน ของรายวิชาอาศรมดนตรศีึกษา 

รหัสวิชา 1016402      

ดวยรายวิชาอาศรมดนตรีศึกษา เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองออกฝกประสบการณการ 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากอน แลวใหนักศึกษานำผลที่ไดจากฝกประสบการณการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษามาถอดบทเรียนจึงจำเปนจะตองมีการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จึงขอ



เปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน ของรายวิชาอาศรมดนตรีศึกษา รหัสวิชา 1016402  

จากเดิม 1 หนวยกิต ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 1(0-2-1) เปน  1 หนวยกิต ปฏิบัติ 50 ชั่วโมง 1(50) 

จำนวนชั่วโมงเดิม จำนวนชั่วโมงท่ีปรับปรุงแกไขใหม 

1016402     อาศรมดนตรีศึกษา       1(0-2-1) 1016402   อาศรมดนตรีศึกษา       1(50) 

 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจำ

หลักสูตร และจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  

 จากเดิม...อาจารยชนชนะ  ศรีหาบุตรโต  

    เปลี่ยนแปลงเปน...อาจารยมนตรี  เนมิน  

และจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 

                                              จำนวนชั่วโมงเดิม... 1016402     อาศรมดนตรีศึกษา 1(0-2-1) 

        จำนวนชั่วโมงที่ปรับปรุงแกไขใหม…1016402   อาศรมดนตรีศึกษา  1(50) 
 

 5.7 การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร        

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

ดวยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2562    มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ  

เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยอาทิตย  อาจหาญ เนื่องจากอาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ  ไดยายไปเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2563) โดย อาจารยอาทิตย  อาจหาญ  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ

การเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 3 รายการ โดยเปนงานวิจัยทั้ง  3 รายการ 

2. เพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตร คือ อาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ ซึ่งเปนผูมีคุณวุฒ ิ

และคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญา

เอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 3 รายการ โดยเปนงานวิจัยทั้ง  3 

รายการ 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 



  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ ่มอาจารย

ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

                                        จากเดิม...อาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ  

เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยอาทิตย  อาจหาญ  

เพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตร...อาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ  
 

 5.8 การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร           

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

  ดวยหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2562    มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ  

เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยอาทิตย  อาจหาญ เนื่องจากอาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ ไดยายไปเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2563)  โดยอาจารยอาทิตย  อาจหาญ มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ

การเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 3 รายการ โดยเปนงานวิจัยทั้ง  3 รายการ 

2. เพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตร คือ อาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ ซึ่งเปนผูมีคุณวุฒ ิ

และคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญา

เอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 3 รายการ โดยเปนงานวิจัยทั้ง  3 

รายการ 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารย

ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562   

                                        จากเดิม...อาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ  

เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยอาทิตย  อาจหาญ  

เพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตร...อาจารยอนุสรณ  จันทรประทักษ  
 

 5.9 การพิจารณาขอเพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

  ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561  มีความประสงคขอเพิ่มเติมอาจารยประจำหลักสูตร คือ  อาจารยเดือนเพ็ญ  ภานุรักษ  มีคุณสมบัติใน

การเปนอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558  โดยมีคณุวุฒิปริญญาโท และ



มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 2 รายการ จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 

   มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเพ่ิมเติมอาจารยประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

                                        เพิ่มเติม...อาจารยเดือนเพ็ญ  ภานุรักษ   
 

 5.10 การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร           

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

  ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

มีความประสงคเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม อาจารยมัสลิน 

ปูนอน  เปลี่ยนแปลงเปน อาจารยสุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ เนื่องจากอาจารย มัสลิน ปูนอน ไดลาออกจากราชการ

เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาเอกที่ตางประเทศ และอาจารยสุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ มีคุณสมบัติในการเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558  

โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที ่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ                    

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

                                        จากเดิม...อาจารยมัสลิน  ปูนอน    

เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยสุนทร  โชคสวัสดิ์ธนะกิจ  
 

5.11 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษา

ระดับบณัฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2562    

 ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา  ประจำป

การศกึษา 2562   รวมจำนวนทั้งสิ้น  15  ราย  ประกอบดวย 

1. ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน   2    ราย  

2. ระดับปริญญาโท     จำนวน   5    ราย 

3. ระดับปริญญาเอก     จำนวน   8    ราย 

         รวม           จำนวน  15   ราย 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จ

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา   



  มติท่ีประชุม  : เห็นชอบการใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจำปการศกึษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย  ประกอบดวย ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต  จำนวน  2  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  5  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  8  ราย 
 

5.12  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2563 

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  เปน หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  เพ่ือเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564   

จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท่ีประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ ดังนี ้

      1. ตรวจสอบชื่อหลักสูตรในหัวขอ 1.12.2 ใหถูกตอง 

      2. ตรวจสอบจำนวนหนวยกิตที่ดำเนินการภายใตการเรียนการสอนแบบ WIL 

ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 50 แตในหลักสูตรระบุไวเพียง 21 หนวยกิต  

      3. ทบทวนการจัดแผนการเรียนที ่มีทั ้งแบบปกติ สหกิจศึกษา และ WIL 

อาจจะทำใหเกิดปญหาหลายประการ เชน รายวิชาไมระบุวาเปน  WIL 

      4. ทบทวนแผนการเรียนแบบปกติ และสหกิจศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 

1 กำหนดใหเรียนเพียง 3 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 กำหนดใหเปนรายวิชาฝกงาน (แบบปกติ) และรายวิชา

สหกิจศึกษา (แบบสหกิจศึกษา) ซึ่งแทบจะไมมีความแตกตางกันระหวางแบบปกติ และสหกิจศึกษา 

      5. ทบทวนการกำหนดความรับผิดชอบหลักใน Curriculum Mapping 

เนื่องจากบางรายวิชากำหนดความความรับผิดชอบหลักจำนวนมาก เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกัน 

      6. ควรแสดงรายละเอียดในการจัดการคดัเลือกนักศึกษาเขาสูแผนการเรียน 3 

แบบ ทั้งแบบปกติ แบบสหกิจศึกษา และแบบ WIL 

      7. ควรเพิ่มเติมหลักฐานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก หรืออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยผูสอนที่มาจากหนวยงานภายนอก 
 

 5.13  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ

แอนิเมชัน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  



สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558  เปน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

เพ่ือเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563   จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

มัลติมีเดียและแอนิเมชัน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท่ีประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ ดังนี ้

      1. ตรวจสอบจำนวนหนวยกิตที่ดำเนินการภายใตการเรียนการสอนแบบ WIL 

ซึ่งตองไมนอยกวารอยละ 50 แตในหลักสูตรระบุไวเพียง 24 หนวยกิต  

      2. ทบทวนการจัดแผนการเรียนที ่มีทั ้งแบบปกติ สหกิจศึกษา และ WIL 

อาจจะทำใหเกิดปญหาหลายประการ เชน รายวิชาไมระบุวาเปน  WIL 

      3. ทบทวนแผนการเรียนแบบปกติ และสหกิจศึกษา ในชั้นปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 

1 กำหนดใหเรียนเพียง 3 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 กำหนดใหเปนรายวิชาฝกงาน (แบบปกติ) และรายวิชา

สหกิจศึกษา (แบบสหกิจศึกษา) ซึ่งแทบจะไมมีความแตกตางกันระหวางแบบปกติ และสหกิจศึกษา 

      4. ทบทวนการกำหนดความร ับผ ิดชอบหลักใน Curriculum Mapping 

เนื่องจากบางรายวิชากำหนดความความรับผิดชอบหลักจำนวนมาก เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกัน 

      5. ควรแสดงรายละเอียดในการจัดการคัดเลือกนักศึกษาเขาสูแผนการเรียน 3 

แบบ ทั้งแบบปกติ แบบสหกิจศึกษา และแบบ WIL 

      6. ตรวจสอบความถูกตองของปท ี ่สำเร็จการศึกษาในประวัติอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ราย อาจารยปยศักดิ์  ถีอาสนา ใหตรงกันทุกสวน 

      7. ควรเพิ่มเติมหลักฐานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก หรืออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยผูสอนที่มาจากหนวยงานภายนอก 

      8. ตรวจสอบความถูกตองของภาคผนวก ช และ ซ 

      9. ควรระบุกระบวนการประเมินผลในหนา 51 ใหชัดเจนทั ้งแบบปกติ           

สหกิจศึกษา และ WIL และแสดงสัดสวนใหชัดเจน 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

 

 อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูจัดทำรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ผูตรวจรายงานการประชุม 



 

 

 

 

  



 


