
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ว 2/2563 

คร้ัง ว 2/2563 (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 2/2563 (วาระเวียน) 

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงใหที่ประชุมทราบวา ไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ว 2/2563 (วาระเวียน) ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 

ระเบียบวาระ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ ว 2/2563 (วาระเวียน) โดยไมมีแกไข 
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

ว 1/2563 (วาระเวียน) 

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ ว 1/2563 (วาระเวียน) ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการ

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว 1/2563 นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ 

พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีท้ังหมดจำนวน  11  หนา  จึงนำเสนอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ ว 1/2563 โดยมีแกไข ดังนี ้

   ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอพิจารณา  5.1 ขอ 2. บรรทัดที่ 2 

   จากเดิม... คุณสมบัติการเปนอาจารยพิเศษ 

   แกไขเปน...คุณสมบัติการเปนอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.2558   

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่ ว 1/2563 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ ว 1/2563 (วาระเวียน) ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติท่ี



ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที ่ ว 1/2563 เปนที ่เรียบรอย จึงนำเสนอ 

ที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติท่ีประชมุ : รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว 1/2563  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

 ไมมี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณา (ราง)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 

   ดวยคณะนิติศาสตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จากเดิมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

นิติศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เปน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท่ีประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ ดังนี ้

      1. ควรเพิ่มเติมผลการประกันคุณภาพหลักสูตรในหัวขอ 1.12.1 การพัฒนา

หลักสูตร 

      2. พิจารณาเพิ่มเติมปญหาดานภาษาตางประเทศ ในหัวขอ 3.2.3 ปญหาแรก

เขาของนักศึกษา 

      3. เพิ ่มขอมูลตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ใน

ภาคผนวก 

      4. ตรวจสอบความถูกตองของชื่อ-สกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

      5. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไป

ตามที่ที่กำหนด 

      6. ตรวจสอบความถูกตองของสารบัญ และการสะกดคำ 
      

 5.2  การพิจารณาขอปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2557 

  ดวยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557               

คณะครุศาสตร  มีความประสงค ขอปดหลักสูตร เพราะไมไดทำการเปดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2562  



เปนตนมา ตามนโยบายของคุรุสภา ประกอบกับนักศึกษาไดสำเร็จการศึกษาครบแลว  แตเนื่องจากหลักสูตร

ครบกำหนดวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2562 ดังนั้นจึงขอปดหลักสูตรเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบ

ตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรและผลกระทบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  จึงนำเสนอ

ที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบใหปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2557 
  

5.3 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำป

การศึกษา  2562   

ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดเสนอรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี  ประจำปการศึกษา 2562  เพ่ือใหสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาผูสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ประจำปการศึกษา 2562   จำนวน  2,435 ราย   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำ

การศกึษา  2562  จำนวน  2,435 ราย    
 

5.4 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา และงบประมาณตามแผนหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ดวยคณะครุศาสตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2561 มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา และงบประมาณตามแผน  เพ่ือให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558  นำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา และงบประมาณตามแผน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
 

 5.5 การพิจารณา (ร าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

  ดวยคณะครุศาสตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จากเดิมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  

การจัดการการกีฬา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  เปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพ่ือเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563   จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตร  

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ตอที่ประชุมสภาวิชาการ

เพ่ือพิจารณา 



 

   มติท่ีประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ ดังนี ้

      1. ตรวจสอบความถูกตองของรหัสหลักสูตร และชื่อหลักสูตรภาษาไทย 

      2. ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร ในกรณีกลุมวิชาที่ใหเลือกเรียน ตองระบุวา 

เลือกเรียนไมนอยกวา...หนวยกิต 

      3. ทบทวนแผนการเรียน โดยในกลุมวิชาเลือกไมควรระบุชื่อวิชาในแผนการ

เรียน ควรใหนักศึกษาเลือกจากกลุมวิชาดังกลาว การระบุชื่อวิชาในแผนการเรียนคลายกับบังคับตองเรียนวิชา

ที่กำหนด 

      4. ตรวจสอบงบประมาณตามแผน 

      5. ตรวจสอบรหัสวิชาและหนวยกิตของรายวิชาใหตรงกันทุกสวน 

      6. ควรเพ่ิมขอมูลอาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษ 

      7. ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา 1039019 กีฬาพื้นบานในอาเซียน ควรเพ่ิมเติม 

“ลักษณะรวมและแตกตางของกีฬาแตละชนิดในอาเซียน ประโยชนทางกายภาพและการพัฒนาคุณภาพ

ภายในของผูเลน” ทบทวนความหมายของคำวา “ความเปนมาตรฐานสากล”  เนื่องจากทำใหดูขัดแยงกับ 

คำวา “พื้นบาน” ซึ่งยอมไมใช “สากล” พ้ืนบานตองมีอัตลักษณ/ลักษณะของทองถ่ินเขาไปเปนพ้ืนฐานสำคัญ  

      8. ตรวจสอบความถูกต องของขอมูลประสบการณสอนของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1  

      9. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไป

ตามที่ที่กำหนด 

      10. ตรวจสอบความถูกตองของสารบัญ และการสะกดคำ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

 

 อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูจัดทำรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

  



 

 


