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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารย ดร.นิร ุต  ถึงนาค ประธานสภาวิชาการ กลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ  

ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพิน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

เวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธาน หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

 1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

   1.1.1 การประชุมติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหงในการจัดโครงการ

ตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการนี้มีการติดตามการดำเนินงานที่มอบหมายใหดำเนินการ 4 ดาน ไดแก 

การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการภายใน

มหาวิทยาลัย พรอมทั้งไดมอบแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเนนกระบวนการผลิต

และพัฒนาครู ในขณะที่โครงการในดานอื่นๆ ก็ยังคงใหมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง 
 

   ที่ประชุมสภาวิชาการ  รับทราบ 
 

  1.1.2 การประชุมชี้แจงของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ประเด็นการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศไดทั้งองคาพยพ โดยแบง

ออกเปน 3 กลุ ม ไดแก สถาบันอุดมศึกษาดานการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการสรางนวัตกรรม และ

สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดอยูในกลุมที่เนนการพัฒนาทองถิ่น การ

ดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั ้นควรเนนการพัฒนาคนเพื ่อการแขงขัน เนนการทำหลักสูตรระยะสั้น 

พัฒนาหลักสูตรที่สามารถสรางทักษะในการประกอบอาชีพ 
 

   ที่ประชุมสภาวิชาการ  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชมุ และรายงานการประชุม 
 

2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 7/2562   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณา  

มติที่ประชุม :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562  โดยใหมีการถอนระเบียบวาระที่ 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 และ 5.14    

โดยใหนำไปพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 



ในการประชุมครั้งถัดไปเห็นควรใหมีการเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ 

หรือเลขานุการแจงใหทราบ  

2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 6/2562  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั ้งที ่  6/2562  ว ันที ่  5  กันยายน  2562  เวลา  09.30–13.00 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ย ุพินฯ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ 

ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2562 

นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีทั้งหมด

จำนวน  7  หนา  เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 6/2562 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 6/2562 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตาม           

การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2562 เปนที่เรียบรอย  

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติที่ประชุม :  รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2562 

  

 3.2  ประกาศแนวทางการสงเสริมภาระงานของอาจารยดานสหกิจศึกษา 

   ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  รวมกับ

ผูทรงคุณวุฒิดานสหกิจศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  หนวยงานภาครัฐและอกชน จัดทำแนวทางการสงเสริม

ภาระงานของอาจารยดานสหกิจศึกษา  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุม  ครั้งที่ 6/2562  

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน 2562  มีมติเห็นชอบแนวทางการสงเสริมภาระงานของอาจารยดานการจัดสหกิจ

ศึกษา เพ่ือประกาศใหสถาบันอุดมศึกษานำไปใชเปนแนวทางการดำเนินการสหกิจศึกษา  จึงนำเสนอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติที่ประชมุ : รับทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 

               ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL)    

   ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

ดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  เพ่ือเปดสอนในภาคการศึกษา

ที่  1/2563  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  หลักสูตร

ใหม พ.ศ.2563 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม :  ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำกลับมา

เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2562 ดังนี ้

1. ชื่อหลักสูตร ควรสะทอนถึงอนาคต 

2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรพิจารณาใหสอดคลองและชี้

ไปในทิศทางเดียวกัน การอางอิงขอมูลควรเลือกแหลงท่ีมาของขอมูลที่เปนปจจุบัน 

3. เนื้อหาของหลักสูตร และรายวิชา ควรพิจารณาใหทันสมัยตอบโจทยไดทั้งในปจจุบัน

และอนาคต และควรสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจะเกิดขึ้น 

4. รายวิชาควรตอบวัตถุประสงคของหลักสูตรในแตละขอ และสอดคลองกับชื่อ

หลักสูตร 

5. คำอธิบายรายวิชา ควรทบทวนใหมีเนื ้อหาที่เหมาะสมกับหนวยกิต เหมาะสมกับ

ปจจุบันและอนาคต และสงเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งและโดดเดน  

6. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ควร

ตรวจสอบคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใหถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบที่กำหนด 

7. การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่มีเนื้อหาที่ทำใหเกิดประโยชนกับการทำงาน

ของบัณฑิตในอนาคต 
 

 5.2 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี

เครื่องจักรกล หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL)  

   ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เสนอขอเปดหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 

หลักสูตรใหม  พ.ศ.2563  ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียน

กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที ่ 1/2563 จึงขอเสนอ  



(ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  

ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชุม :  ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำกลับมา

เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2562 ดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตร ควรสะทอนถึงอนาคต 

2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรพิจารณาใหสอดคลองและชี้

ไปในทิศทางเดียวกัน การอางอิงขอมูลควรเลือกแหลงท่ีมาของขอมูลที่เปนปจจุบัน 

3. เนื้อหาของหลักสูตร และรายวิชา ควรพิจารณาใหทันสมัยตอบโจทยไดทั้งในปจจุบัน

และอนาคต และควรสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจะเกิดขึ้น 

4. รายวิชาควรตอบวัตถุประสงคของหลักสูตรในแตละขอ และสอดคลองกับชื่อ

หลักสูตร 

5. คำอธิบายรายวิชา ควรทบทวนใหมีเนื ้อหาที่เหมาะสมกับหนวยกิต เหมาะสมกับ

ปจจุบันและอนาคต และสงเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งและโดดเดน  

6. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ควร

ตรวจสอบคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใหถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบที่กำหนด 

7. การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่มีเนื้อหาที่ทำใหเกิดประโยชนกับการทำงาน

ของบัณฑิตในอนาคต 
 

 5.3 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงาน

กอสราง หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL) 

   ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานกอสราง  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  เพื่อเปดสอนใน

ภาคการศึกษาที่  1/2563  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงาน

กอสราง  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม :  ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำกลับมา

เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2562 ดังนี ้

1. ชื่อหลักสูตร ควรสะทอนถึงอนาคต 

2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรพิจารณาใหสอดคลองและชี้

ไปในทิศทางเดียวกัน การอางอิงขอมูลควรเลือกแหลงท่ีมาของขอมูลที่เปนปจจุบัน 

3. เนื้อหาของหลักสูตร และรายวิชา ควรพิจารณาใหทันสมัยตอบโจทยไดทั้งในปจจุบัน

และอนาคต และควรสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจะเกิดขึ้น 



4. รายวิชาควรตอบวัตถุประสงคของหลักสูตรในแตละขอ และสอดคลองกับชื่อ

หลักสูตร 

5. คำอธิบายรายวิชา ควรทบทวนใหมีเนื ้อหาที่เหมาะสมกับหนวยกิต เหมาะสมกับ

ปจจุบันและอนาคต และสงเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งและโดดเดน  

6. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ควร

ตรวจสอบคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใหถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบที่กำหนด 

7. การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่มีเนื้อหาที่ทำใหเกิดประโยชนกับการทำงาน

ของบัณฑิตในอนาคต 
 

 5.4 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและ

นวัตกรรมสารสนเทศ  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL) 

   ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ซึ ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรี 

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  

เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่  1/2563  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อ

พิจารณา 
 

   มติที่ประชุม :  ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำกลับมา

เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2562 ดังนี ้

1. ชื่อหลักสูตร ควรสะทอนถึงอนาคต 

2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรพิจารณาใหสอดคลองและชี้

ไปในทิศทางเดียวกัน การอางอิงขอมูลควรเลือกแหลงท่ีมาของขอมูลที่เปนปจจุบัน 

3. เนื้อหาของหลักสูตร และรายวิชา ควรพิจารณาใหทันสมัยตอบโจทยไดทั้งในปจจุบัน

และอนาคต และควรสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจะเกิดขึ้น 

4. รายวิชาควรตอบวัตถุประสงคของหลักสูตรในแตละขอ และสอดคลองกับชื่อ

หลักสูตร 

5. คำอธิบายรายวิชา ควรทบทวนใหมีเนื ้อหาที่เหมาะสมกับหนวยกิต เหมาะสมกับ

ปจจุบันและอนาคต และสงเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งและโดดเดน  

6. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ควร

ตรวจสอบคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใหถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบที่กำหนด 

7. การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่มีเนื้อหาที่ทำใหเกิดประโยชนกับการทำงาน

ของบัณฑิตในอนาคต 
 



 5.5 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL)   

   ดวยคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

(หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการ 

บูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  เพื ่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่  

1/2563  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา)  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม :  ใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำกลับมา

เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2562 ดังนี ้

1. ชื่อหลักสูตร ควรสะทอนถึงอนาคต 

2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรพิจารณาใหสอดคลองและชี้

ไปในทิศทางเดียวกัน การอางอิงขอมูลควรเลือกแหลงท่ีมาของขอมูลที่เปนปจจุบัน 

3. เนื้อหาของหลักสูตร และรายวิชา ควรพิจารณาใหทันสมัยตอบโจทยไดทั้งในปจจุบัน

และอนาคต และควรสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจะเกิดขึ้น 

4. รายวิชาควรตอบวัตถุประสงคของหลักสูตรในแตละขอ และสอดคลองกับชื่อ

หลักสูตร 

5. คำอธิบายรายวิชา ควรทบทวนใหมีเนื ้อหาที่เหมาะสมกับหนวยกิต เหมาะสมกับ

ปจจุบันและอนาคต และสงเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งและโดดเดน  

6. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ควร

ตรวจสอบคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใหถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบที่กำหนด 

7. การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่มีเนื้อหาที่ทำใหเกิดประโยชนกับการทำงาน

ของบัณฑิตในอนาคต 
 

 5.6 การพิจารณา  (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการกับการทำงาน 
   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) โดยมีการออกแบบระบบ 
การเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติดวยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูในชั ้นเรียนกับประสบการณ 
การทำงานในสภาพจริงขององคกรรวมผลิต ในการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบดังกลาวจำเปนตองมีบันทึกขอตกลง
ความรวมมืออยางเปนทางการระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
จึงนำเสนอ (ราง) บันทึกขอตกลงตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ :  เห็นชอบ 

  



 5.7 การพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 

   ดวยสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา  ประจำ 

ปการศึกษา  2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น  74  ราย  ประกอบดวย 

    1. ระดับปริญญาโท จำนวน 57 ราย 

    2. ระดับปริญญาเอก จำนวน 17 ราย 

     รวม  จำนวน 74 ราย 

   เพ่ือเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : อนุมัติ รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น  

74  ราย  ประกอบดวยระดับปริญญาโท  จำนวน 57  ราย และ  ระดับปริญญาเอก  จำนวน  17  ราย  โดยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี ้

    1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

    2. ขอมูลการเผยแพรควรแสดงในรูปแบบบรรณานุกรมที่ระบุหมายเลขหนา ในกรณีที่มี

การเผยแพรแลว 
 

 5.8 การพิจารณา (ร าง) โครงการจัดตั ้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

   ด วยมหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายในการพัฒนาหล ักส ูตรและจัดตั้ง  

คณะพยาบาลศาสตร ฝายวิชาการจึงไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตร

และจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรขึ้น คณะกรรมการฯ ไดประชุมหารือรวบรวมขอมูล หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ 

และศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสภา

การพยาบาล จึงไดจัดทำ (ราง) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได

ผานความเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั ้ง 12/2562  เมื่อวันที่  17  

กันยายน  พ.ศ.2562  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

   มติที่ประชมุ : ใหจัดเตรียมขอมูลตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำ

กลับมาเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2562 ดังนี ้

1. ขอมูลประมาณการรายรับ-รายจาย ควรแสดงรายละเอียดใหชัดเจน 

2. ขอมูลเครอืขาย ควรแสดงหลักฐานใหขัดเจน 

3. ความเปนไปไดของบัณฑิตที่จบออกมาแลวจะสามารถสอบใหไดใบประกอบวิชาชีพ

และมีงานทำ 

 

  



เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 

 

 อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


