
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 

วันที่ 5  กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ หองประชมุวิบูลย-ยุพนิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  อินทะตา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารย ดร.วีระพน  ภานุรักษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
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                                         ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 
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ผูเขารวมประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารย ดร.นิร ุต  ถึงนาค ประธานสภาวิชาการ กลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ  

ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพิน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

เวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธาน หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

 1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

   1.1.1 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับเชิญเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร 

แกผ ู สำเร ็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั ่วประเทศ 38 แหง ประจำปการศึกษา 2559 – 2560  

ในการนี ้จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แกผ ู สำเร ็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร ระหวางวันที่  14 – 19  ตุลาคม 2562  เวลา 10.00  น.  และเวลา 19.00 น.  ตามลำดับ 
 

   ที่ประชุมสภาวิชาการ  รับทราบ 
 

  1.1.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมอบ

นโยบายดานการวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมอบหมายใหทำงานวิจัยในลักษณะ Mega 

Project ในประเด็นที่สอดคลองกับพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและการแกปญหาความ

ยากจน ไดแก ดานผูสูงอายุ การเพิ่มศักยภาพ SME และ Agro-Industry ซึ่งจะอยูภายใตการดำเนินงานของ 

สกสว.  
   

   ที่ประชุมสภาวิชาการ  รับทราบ 
 

  1.1.3 พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562  เพื่อรับฟงการ

นำเสนอผลงาน พรอมทั้งใหคำแนะนำเรื่องการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ 2562  และโอกาสนี้ไดบรรยายพิเศษเรื่องนอมนำ

พระราโชบายดานการศึกษาส ู การสร างแรงบันดาลใจในว ิชาชีพครูใหแก คณาจารยและนักศ ึกษา  

คณะครุศาสตร  และชวงบายองคมนตรี ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื ้นที ่การใหบริการวิชาการแกทองถิ่น  

ณ หมูบานพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัย เพ่ือเยี่ยมชมการดำเนินงานและนิทรรศการที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดดำเนินงานรวมกับชุมชนในพ้ืนที่ 
 

   ที่ประชุมสภาวิชาการ  รับทราบ 
 

  



 1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากเลขานุการ 

  1.2.1 แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหนงท่ีวาง 

   ตามที ่ผ ู ชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง  ไดรับแตงตั ้งใหดำรงตำแหนง  

รองอธิการบดี  และขอลาออกจากกรรมการสภาวิชาการ  ประเภทผูแทนคณาจารยประจำ  เปนเหตุให

กรรมการสภาวิชาการ ประเภทผูแทนคณาจารยประจำ คณะครุศาสตร วางลง ตามขอ 13 (2) ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ.2554  เพื่อใหการดำเนินการของสภาวิชาการ

เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดแกทางราชการ  สภามหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่ง 

สภามหาวิทยาลัย ที่ 0039/2562  เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหนงที่วาง)  จึงแตงตั้งให 

ผู ช วยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป  เปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผู แทนคณาจารยประจำ  

คณะครุศาสตร  แทนตำแหนงท่ีวาง   
 

   ที่ประชุมสภาวิชาการ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชมุ และรายงานการประชุม 
 

2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 6/2562   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวชิาการ เพ่ือพิจารณา  

มติที่ประชุม :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 6/2562 โดยใหมีการเพิ่มเติมวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

จำนวน  1  เรื่อง  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  จำนวน 1 เรื่อง  

             วาระเพิ่มเติมที ่ 5.5 การพิจารณาขออนุมัติรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา ประจำปการศึกษา 2561-2562 
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2562  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั ้งที ่  5/2562  วันที ่  8  ส ิงหาคม  2562  เวลา  09.30–12.30 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ 

ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2562 

นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีทั้งหมด

จำนวน  6  หนา  เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  



   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2562 โดยมีการแกไข ดังนี ้

    จากเดิม  รองศาสตราจารย ดร.นิรุต  ถึงนาค  ประธานสภาวิชาการ ขออนุญาตให 

ศาสตราจารยพลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานปดการประชุมแทน 

    แกไขเปน  รองศาสตราจารยนิร ุต  ถึงนาค  ประธานสภาวิชาการ ขออนุญาตให

ศาสตราจารย พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานเปดการประชุมแทน 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2562 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2562 เมื ่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ไปแลวนั ้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตาม           

การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 5/2562 เปนที่เรียบรอย  

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติที่ประชุม :  รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 4.1 การพิจารณาขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ  สาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   สืบเนื่องหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ คือ นายสมศักดิ์  ทาวสบาย  เพ่ือทำการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรดนตรีข้ันพ้ืนฐาน  

เนื่องจากเปนผู มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในรายวิชาดังกลาว  และไดนำประมวลประวัติเขาเสนอตอ

คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม :  อนุมัติแตงตั ้ง นายสมศักดิ์  ทาวสบาย  เปนอาจารยพิเศษ สาขาวิชาดนตรี   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 4.2 การพิจารณารายงานการแกไข (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

   สืบเนื ่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจ ิทัลเพื ่อการศึกษา  

คณะครุศาสตร  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา   

หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 เปน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจ ิท ัลเพื ่อการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563  เพื ่อเปดสอนในภาคการศึกษาที ่  1/2563  จึงนำรายงานการแกไขตาม

ขอเสนอแนะ เสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 



   มติที ่ประชุม :  เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศกึษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหล็กไหล  จันทะบุตร  เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารย ดร.บัณฑิตา  สวัสดี  เนื่องจาก  

ผู ช วยศาสตราจารย ดร.เหล็กไหล  จันทะบุตร จะไปปฏิบัติหนาที ่เปนอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งสงผลกระทบตอการประกันคุณภาพการศึกษา

และการบริหารพัฒนาหลักสูตร  จึงนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

    จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหล็กไหล  จันทะบุตร 

    เปล่ียนแปลงเปน...อาจารย ดร.บัณฑิตา  สวัสด ี
 

 5.2 การพิจารณาการเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   ด วยคณะเทคโนโลย ีการ เกษตร  หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชา

เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จากเดิม อาจารย ดร.บัณฑิตา  สวัสดี  เปลี่ยนแปลงเปน  ผู ชวยศาสตราจารย ดร.เหล็กไหล   

จันทะบุตร เนื่องจาก อาจารย ดร.บัณฑิตา  สวัสดี  จะไปปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร 

ว ิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  ซึ ่งส งผลกระทบตอการประกันคุณภาพการศึกษาและ 

การบริหารพัฒนาหลักสูตร จึงนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

    จากเดิม...อาจารย ดร.บัณฑิตา  สวัสด ี

    เปล่ียนแปลงเปน...ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหล็กไหล  จันทะบุตร 

     โดยมีแกไข ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตัดผลงานวิจัยที่ไดรับการ

เผยแพรในรูปแบบบทความในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ออก เนื่องจากไมสามารถ

ใชอางอิงคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาได 
 



 5.3 การพิจารณาขอปรับลดจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษศึกษา 

   ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษศึกษา  ประสบปญหาอาจารยประจำหลักสูตรไมครบจำนวนที่กำหนด  5  คน  เนื ่องจากมี

อาจารยเกษียณอายุราชการ  3  คน  แตหลักสูตรสามารถหาอาจารยใหมมาทดแทนไดเพียง  1 คน หลักสูตร

จึงมีความประสงคจะขอปรับลดจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร  จากเดิม  5  คน  เหลือ  3  คน  จึงนำเสนอ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบปรับลดอาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษศึกษา 
 

 5.4 การพิจารณา  (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

   ดวยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรจาก  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรใหม พ.ศ.2556  เปนหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2562 เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่  2/2562  จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะและมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ตรวจสอบรายการแกไขกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี ้

    1. ในการปรับปรุงหลักสูตรควรถือปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  

    2. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และตรวจสอบความถูกตองของการรายงาน

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรใหเปนไปตามรูปแบบที่

กำหนด 

    3. เพิ่มเติมขอมูลกรอบยุทธศาสตรชาติ ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใน

หัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    4. เพิ่มเติมรายวิชาที่สอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร เชน เพิ่มรายวิชาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    5. ปรับวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา และวัตถุประสงค ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2558 โดย ขอ 1 ควรบอกถึงมุงใหผูเรียนสรางหรือคนหาความรู 

    6. พิจารณาเลือกระบบการศกึษาใหเหมาะสม 
 



 5.5 การพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 

และ 2562 

   ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาประจำป

การศกึษา 2561 และ 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น  116 ราย  ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาโท จำนวน 106 ราย 

2. ระดับปริญญาเอก จำนวน   10 ราย 

รวม จำนวน 116 ราย 

 

   เพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : อนุมัติ รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2561 และ 2562  รวม

จำนวนทั้งสิ้น  116  ราย  ประกอบดวยระดับปริญญาโท  จำนวน 106  ราย และ  ระดับปริญญาเอก  จำนวน  

10  ราย  โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

    1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

    2. ขอมูลการเผยแพรควรแสดงในรูปแบบบรรณานุกรมที่ระบุหมายเลขหนา ในกรณีที่มี

การเผยแพรแลว 

    3. ควรใหหลักสูตรจัดทำขอมูลยืนยันการเผยแพรในแตละปเสนอตอที ่ประชุม 

สภาวิชาการ ในกรณีที่ใชใบตอบรับการเผยแพรจากวารสารในการขอสำเร็จการศึกษาเพื่อเปนการควบคุม

คุณภาพ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 

 อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


