
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 

วันที่  15  พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ หองประชมุวิบูลย-ยุพนิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. ศาสตราจารย พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.พรอัมรินทร  พรหมเกิด ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยวีณา  วีสเพ็ญ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสงวน  ปสสาโก ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนยี  พลวิเศษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารย ดร.วีระพน  ภานุรักษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยจักรพงษ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ กรรมการและ 

                                         ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูศิริ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร.สุชีลา  เตชะวงคเสถียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.จำนง  วงษชาชม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี ประธานกรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  อินทะตา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่                     

2. อาจารย ดร.ชัยวัฒน สุภัทวรกุล  ผูปฏิบัติหนาที่                     

3. นางอำนวยพร  บำรุงบญุ  ผูปฏิบัติหนาที่                     
 



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง  รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี  กลาวเปด              

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 วันที่  15  พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพิน ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธาน หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

             ไมมี  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชมุ และรายงานการประชุม 
 

2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 8/2562   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณา  

มติที่ประชุม :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2562   
 

2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 7/2562  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั ้งที ่  7/2562  วันที ่  31  ตุลาคม  2562  เวลา  09.30–13.00 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ย ุพินฯ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ 

ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562 

นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีทั้งหมด

จำนวน  9  หนา  เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 7/2562 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 7/2562 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตาม           



การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562 เปนที่เรียบรอย  

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติที่ประชุม :  รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 4.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL)    

   สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  เพื่อเปดสอนใน

ภาคการศึกษาที ่ 1/2563 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ 

พอลิเมอร หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 และรายงานการแกไขตามขอเสนอแนะ ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อ

พิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร ที่สะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที ่ทาง

หลักสูตรตองการใหเปน และควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    2. เพิ่มเติมขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงความจำเปนและตองการกำลังคนที่จะมาทำงาน

ดานยางและพอลิเมอร โดยอาจแสดงจำนวนโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งยังขาดกำลังคนเปนจำนวน

มาก เพ่ือใหเห็นวาเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาแลวจะมีโอกาสไดงานทำสูง 

    3. ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยคุณวุฒิควรตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร และ

คุณสมบัติควรพิจารณาจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที ่เปน

บุคคลภายนอก ควรแสดงขอมูลหลักฐานดานคุณวุฒิ และคุณสมบัติซึ่งตองแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ โดย

แนบหลักฐานทายประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก  

    4. แสดงขอมูลองคกรรวมผลิตที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมในการรวมมือใน

การรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแสดงความเชี่ยวชาญของหนวยงาน โดยแนบ

หลักฐานทายขอตกลงความรวมมือการรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานใน

ภาคผนวก 



    5. ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา (หัวขอ 1.8) ในเชิงรูปธรรม 

คำนึงถึงความเปนไปไดและสอดคลองกับรายวิชาของหลักสูตร 

    6. ทบทวนโครงสรางรายวิชาของหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร และ

ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตและสถานประกอบการที่จะมาเปนองคกรรวมผลิต 

    7. นำเสนอขอมูลแบบสำรวจความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรใหเห็นรองรอยความ

คิดเห็นจากสถานประกอบการทั้งทางดานผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังและโครงสรางของหลักสูตร จำนวนของ

สถานประกอบที่ตอบแบบสำรวจควรมีจำนวนที่เหมาะสม แหลงขอมูลและขอคำถามในแบบสำรวจควรสะทอน

ไดรอบดาน 

    8. เสนอขอตกลงกับองคกรรวมผลิตในการรับนักศึกษาเขาทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

เพ่ือแสดงใหเห็นวาองคกรรวมผลิตมีความเชื่อมั่นในการรวมผลิตบัณฑิต 

    9. สามารถขอคำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรจากผู เช ี ่ยวชาญดานหลักสูตร เชน 

คณาจารยในสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร 
 

 4.2 การพิจารณา (ร าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี

เครื่องจักรกล หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL)  

   สืบเนื่องจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เสนอขอเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  เพื่อเปดสอนใน

ภาคการศึกษาที ่ 1/2563 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี

เครื่องจักรกล หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 และรายงานการแกไขตามขอเสนอแนะ ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 
 

   มติท่ีประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. พิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาใหตรงกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวัง 

เนื่องจากมีคำซ้ำซอน “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี”  

    2. เรียงลำดับรายชื่อขององคกรรวมผลิตที่ใชเปนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตาม

ความสำคัญ จำเปน ซึ่งอาจพิจารณาจากองคกรรวมผลิตที่อยูในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม หรือจังหวัดใกลเคียง 

    3. แสดงขอมูลองคกรรวมผลิตที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมในการรวมมือใน

การรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแสดงความเชี่ยวชาญของหนวยงาน โดยแนบ

หลักฐานทายขอตกลงความรวมมือการรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานใน

ภาคผนวก 



    4. ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยคุณวุฒิควรตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร และ

คุณสมบัติควรพิจารณาจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที ่เปน

บุคคลภายนอก ควรแสดงขอมูลหลักฐานดานคุณวุฒิ และคุณสมบัติซึ่งตองแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ โดย

แนบหลักฐานทายประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก 

    5. ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา (หัวขอ 1.8) ในเชิงรูปธรรม 

คำนึงถึงความเปนไปไดเชื่อมโยงกับองคกรรวมผลิตและรายวิชาของหลักสูตร 

    6. พิจารณารายวิชาของหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับชื่อหลักสูตร 

    7. พิจารณารายวิชาและการจัดแผนการเรียนในชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 ที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา ใหมีรายวิชาที ่เปนพื ้นฐานที ่เพียงพอกับรายวิชาที่จะมีการจัดการเรียน 

การสอนในสภาพจริงในสถานประกอบการขององคกรรวมผลิต เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 

    8. เสนอขอตกลงกับองคกรรวมผลิตในการรับนักศึกษาเขาทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

เพ่ือแสดงใหเห็นวาองคกรรวมผลิตมีความเชื่อมั่นในการรวมผลิตบัณฑิต 
 

 4.3 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงาน

กอสราง หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL) 

   สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  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 และรายงานการแกไขตามขอเสนอแนะ ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อ

พิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. ทบทวนชื ่อปริญญาของหลักสูตรสาขาวิชาใหเหมาะสมกับคณะที่สังกัด และขอ

กฎหมายทางดานหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับสภาวิชาชีพ 

    2. ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยคุณวุฒิควรตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร และ

คุณสมบัติควรพิจารณาจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที ่เปน

บุคคลภายนอก ควรแสดงขอมูลหลักฐานดานคุณวุฒิ และคุณสมบัติซึ่งตองแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ โดย

แนบหลักฐานทายประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก 



    3. แสดงขอมูลองคกรรวมผลิตที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมในการรวมมือใน

การรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแสดงความเชี่ยวชาญของหนวยงาน โดยแนบ

หลักฐานทายขอตกลงความรวมมือการรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานใน

ภาคผนวก 

    4. ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา (หัวขอ 1.8) ในเชิงรูปธรรม 

คำนึงถึงความเปนไปไดเชื่อมโยงกับองคกรรวมผลิต รายวิชาของหลักสูตร และหลีกเลี่ยงอาชีพที่สุมเสี่ยงตอขอ

กฎหมายที่เก่ียวของกับสภาวิชาชีพ 

    5. ตรวจสอบขอมูลแบบสำรวจประกอบการพัฒนาหลักสูตรในภาคผนวก ใหมีการสรุป

และแปรความใหสอดคลองกับขอมูลที่แสดงในตารางขอมูล 

    6. เสนอขอตกลงกับองคกรรวมผลิตในการรับนักศึกษาเขาทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

เพ่ือแสดงใหเห็นวาองคกรรวมผลิตมีความเชื่อมั่นในการรวมผลิตบัณฑิต 
 

 4.4 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและ

นวัตกรรมสารสนเทศ  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL) 

   สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรี

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  

เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 และรายงานการแกไขตาม

ขอเสนอแนะ ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. ทบทวนชื ่อปริญญาของหลักสูตรสาขาวิชาใหเหมาะสมกับคณะที่สังกัด และขอ

กฎหมายทางดานหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับสภาวิชาชีพ 

    2. ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยคุณวุฒิควรตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร และ

คุณสมบัติควรพิจารณาจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที ่เปน

บุคคลภายนอก ควรแสดงขอมูลหลักฐานดานคุณวุฒิ และคุณสมบัติซึ่งตองแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ โดย

แนบหลักฐานทายประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก 

    3. แสดงขอมูลองคกรรวมผลิตที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมในการรวมมือใน

การรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแสดงความเชี่ยวชาญของหนวยงาน โดยแนบ



หลักฐานทายขอตกลงความรวมมือการรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานใน

ภาคผนวก 

    4. ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา (หัวขอ 1.8) ในเชิงรูปธรรม 

คำนึงถึงความเปนไปไดเชื่อมโยงกับองคกรรวมผลิต รายวิชาของหลักสูตร เรียงลำดับตามอัตลักษณของบัณฑิต

ที่คาดหวัง และหลีกเลี่ยงอาชีพที่สุมเสี่ยงตอขอกฎหมายที่เก่ียวของกับสภาวิชาชีพ 

    5. เรียงลำดับรายชื่อขององคกรรวมผลิตที่ใชเปนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตาม

ความสำคัญ จำเปน และสอดคลองกับรายวิชาของหลักสูตร  

    6. พิจารณาทบทวนรายวิชาที่มีความซ้ำซอน และรายวิชาที่ควรมีเงื่อนไขรายวิชาที่ตอง

เรียนมากอนเพ่ือเปนพ้ืนฐาน 

    7. ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา (หนา 14) กับขอมูลที่นำเสนอในภาคผนวก  

    8. ตรวจสอบขอมูลแบบสำรวจประกอบการพัฒนาหลักสูตรในภาคผนวก ใหมีการสรุป

และแปรความใหสอดคลองกับขอมูลที่แสดงในตารางขอมูล 

    9. ตรวจสอบคา SD ใหสัมพันธกับจำนวนของกลุ มตัวอยางที ่ตอบแบบสำรวจใน

ภาคผนวก 

    10. เสนอขอตกลงกับองคกรรวมผลิตในการรับนักศึกษาเขาทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

เพ่ือแสดงใหเห็นวาองคกรรวมผลิตมีความเชื่อมั่นในการรวมผลิตบัณฑิต 

    11. ตรวจสอบการสะกดคำใหถูกตอง 
 

 4.5 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 (WIL)   

   สืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการ  เสนอขอเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา

ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)  เพื่อเปดสอนใน

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร 

สองภาษา) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 และรายงานการแกไขตามขอเสนอแนะ ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อ

พิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. ระบุภาษาที่ใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหชัดเจน

วาเปนภาษาอังกฤษ (หัวขอ 1.5.3 ภาษาที่ใช) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของหลักสูตร 

    2. ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยคุณวุฒิควรตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร และ



คุณสมบัติควรพิจารณาจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที ่เปน

บุคคลภายนอก ควรแสดงขอมูลหลักฐานดานคุณวุฒิ และคุณสมบัติซึ่งตองแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ โดย

แนบหลักฐานทายประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก 

    3. เรียงลำดับรายชื่อขององคกรรวมผลิตที่ใชเปนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตาม

ความสำคัญ จำเปน แบงเปนหมวดหมูที่ชัดเจน ใหสอดคลองกับรายวิชาของหลักสูตร 

    4. แสดงขอมูลองคกรรวมผลิตที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมในการรวมมือใน

การรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแสดงความเชี่ยวชาญของหนวยงาน โดยแนบ

หลักฐานทายขอตกลงความรวมมือการรวมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานใน

ภาคผนวก 

    5. ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา (หัวขอ 1.8) ในเชิงรูปธรรม 

คำนึงถึงความเปนไปไดเชื่อมโยงกับอัตลักษณของบัณฑิตและรายวิชาของหลักสูตรใหสัมพันธและสอดคลองกัน

ทั้งเลม 

    6. วางแผนดานการเตรียมความพรอมของนักศกึษาใหมดานภาษาอังกฤษใหชัดเจน เพ่ือ

สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษของหลักสูตรสองภาษา 

    7. ตรวจสอบงบประมาณตามแผนใหมีรายรับและรายจายที่เหมาะสม ไมขาดทุน 

    8. พิจารณารายวิชาของหลักสูตรใหสะทอนใหเห็นวาจะสามารถผลิตบัณฑิตไดตาม 

ผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดไวและเชื่อมโยงกับอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

    9. เพ่ิมรายวิชาที่มีการนำ AI มาใชในธุรกิจดิจิทัล 

    10. แสวงหาขอเท็จจริงท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

    11. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ตัวเลข ในผลการสำรวจประกอบการพัฒนา

หลักสูตรในภาคผนวก ใหมีความสอคลอง นาเชื่อถือ 

    12. เสนอขอตกลงกับองคกรรวมผลิตในการรับนักศึกษาเขาทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

เพ่ือแสดงใหเห็นวาองคกรรวมผลิตมีความเชื่อมั่นในการรวมผลิตบัณฑิต 
 

 4.6 การพิจารณา (ราง) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรและจัดตั้ง  

คณะพยาบาลศาสตร ฝายวิชาการจึงไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตร

และจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรขึ้น คณะกรรมการฯ ไดประชุมหารือรวบรวมขอมูล หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ 

และศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสภา

การพยาบาล จึงไดจัดทำ (ราง) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ

และนำเสนอขอมลูเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

   มติที่ประชมุ : ใหจัดเตรียมขอมูลตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำ

กลับมาเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป ดังนี ้



    1. เพ่ิมเติมขอมูลการวิเคราะห SWOT  

    2. นำเสนอขอมูลการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ  

    3. นำเสนอแผนการใชทรัพยากรจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื ่อลด

คาใชจาย 

    4. นำเสนอรายละเอียดแผนประมาณการรายไดโดยใชปจจัยเสี่ยงที ่วิเคราะหไดมา

ประกอบกัน 

    5. ทบทวนการนำเสนอขอมูลใหรัดกุมและรอบคอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณา แผนการรับนักศึกษาพิการ  ประจำปการศึกษา  2563 

   ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดดำเนิน

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับ 

ปริญญาตรี เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนด

หลักเกณฑ อัตรา และรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดย ขอ 9 

กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาที่จะยื่นขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ดำเนินการตามแนวทาง

และเงื่อนไขในการขอรับเงินอุดหนุน 

   ศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร จึงขอสงแผนการรับนักศึกษาพิการ ประจำปการศึกษา  

2563  โดยมีแผนรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  จำนวน  15  คน  ดังนี ้

    1. คณะครุศาสตร   รับจำนวน  5  คน  ประกอบดวย 

     1.1  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย จำนวน  3  คน 

     1.2  สาขาวิชาดนตรีศกึษา จำนวน  2  คน 

    2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รับจำนวน  4  คน  ประกอบดวย 

     2.1  สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน  1  คน 

     2.2  สาขาวิชาวิจิตรศลิป จำนวน  1 คน 

     2.3  สาขาวิชาศิลปกรรม จำนวน  1  คน 

     2.4  สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน  1  คน 

    3. คณะวิทยาการจัดการ  รับจำนวน  3  คน  ประกอบดวย 

     3.1  สาขาวิชาการจัดการ จำนวน  1  คน 

     3.2  สาขาวิชาการบัญช ี จำนวน  1  คน 

     3.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน  1  คน 

    4. คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  รับจำนวน  1  คน  ประกอบดวย 

     4.1  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จำนวน  1  คน 

 



    5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับจำนวน  2  คน  ประกอบดวย 

     5.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  1  คน 

     5.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น จำนวน  1  คน 
 

   จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท่ีประชมุ :  เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาพิการ ประจำปการศึกษา  2563  โดยมีแผนรับ

นักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  จำนวน  15  คน 
 

 5.2 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 

หลักสูตรสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

   ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เพ่ือเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2563 

จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2562 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท่ีประชมุ :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

    1. ตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจำหลักสูตรทุกคนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยคุณวุฒิควร

ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร และคุณสมบัติควรพิจารณาจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง ควรเลือกเฉพาะรายการที่เปนไปตามเกณฑฯ ที่กำหนด และตองเผยแพรแลว

เทานั้น โดยนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด 

    2. พิจารณาการมีสวนรวม การรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ  

    3. เพ่ิมเติมขอมูลสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร (หัวขอ 1.11) โดยอางอิงขอมูลและเหตุผลในเชิงวิชาการ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และแผนยุทธศาสตรชาต ิ

    4. ปรับแกปรัชญาของหลักสูตรใหเปนไปตามปรัชญาของการจัดการศึกษาในระดับดุษฎี

บัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

    5. ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา (หัวขอ 1.8) ในเชิงรูปธรรม 

คำนึงถึงความเปนไปไดและเรียงลำดับตามความสำคญั 

    6. พิจารณารายวิชาของหลักสูตรใหสอดคลองกับอาชีพสามารถประกอบไดหลังสำเร็จ

การศกึษา และสะทอนอัตลักษณของดุษฎีบัณฑิต 



    7. ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูลในภาคผนวก จ คำสั ่งแตงตั้ง

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรฯ  

    8. พิจารณาการสังกัดคณะของหลักสูตร ระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กับ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 

 

 อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ผูตรวจรายงานการประชุม 


