
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 5/2564 

(โดยการประชุมปกติและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดทีี่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564   

ณ หองประชมุอธิการบดี   ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72  พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม (โดยการประชุมปกติ) 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณฏัฐชัย  จันทชุม ผูอำนวยการสำนักฯ ผูชวยเลขานุการ 
 

รายชื่อกรรมการ (โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

1. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิร ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยบัณฑิตา  สวัสด ี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

18. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

รายชื่อกรรมการผูไมเขารวมประชุม 

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม  
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                     
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                   
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ ในการประชุมฯ                    

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  อธิการบดี  ประธานกรรมการ แจงใหผูรวมประชุมแสดงตนเพ่ือรวม

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนรวมการประชุม เพื่อใหเปนไปตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ฉบับที่  74/2557  เรื่อง  การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ลงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2557  ใหถือวา

เปนการประชุมท่ีชอบดวยพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  และกลาวเปด

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 (โดยการประชุมปกติและผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส)  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

    ไมมี 

  

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 5/2564   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564  โดยวาระที่ 5.9 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  ขอถอนรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษา  

ระดับปริญญาโท  สาขาว ิชาบริหารธ ุรกิจ  รายที ่  11 นางจิราภรณ  ทองสมบูรณ  รหัสประจำตัว  

588240140201  
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 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

4/2564  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  มิถุนายน  2564  เวลา 09.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ  

ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 

นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 โดยมแีกไข  ดังนี ้
    

   ระเบียบวาระที่ 4.1  มติที่ประชุม : 

   จากเดิม  โดยมติมอบหมายใหศาสตราจารยอรุณ  ฉวีราช 

แกไขเปน  โดยมติมอบหมายใหศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช 

  ระเบียบวาระที่ 4.2  มติท่ีประชุม : 

    จากเดิม   2. แกไขคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

    แกไขเปน 2. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาอังกฤษ 

  ระเบียบวาระที่ 5.2 มติที่ประชุม : 

    จากเด ิม เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร ็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  20  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาโท   

จำนวน  9  ราย  ระดับปริญญาเอก   จำนวน   11  ราย   รวมทั้งสิ้น  จำนวน  20  ราย  และคณะกรรมการ

สภาวิชาการมีมติใหบัณฑติวิทยาลัยสงเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย คือ ระดับปริญญา

เอก รายนางสาวอรวรรณ  พลายละหาร  รหัสประจำตัวนักศึกษา 569210200111 

    แกไขเปน  เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  20  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาโท   

จำนวน  9  ราย  ระดับปริญญาเอก   จำนวน   11  ราย   รวมทั้งสิ้น  จำนวน  20  ราย   

    

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่  4/2564 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 4/2564 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
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   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564  
  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 

      ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

  ดวยคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558  เปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เปดสอนในปการศึกษา  

2564  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

 

  มติท่ีประชมุ  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  โดยแกไขตามรองศาสตราจารยสีดา สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำและมอบหมายใหรองศาสตราจารยสุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ได

ตรวจสอบความถูกตองและนำเสนอตอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในคราวประชุมถัดไป  

โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี ้

1. แกไขขอมูลในหัวขอ 1.3 ว ิชาเอกและความเช ี ่ยวชาญเฉพาะของ

หลักสูตร โดย หัวขอ 1.3.1 จากเดิม การบริหารราชการหรือการบริหารราชการแผนดิน แกไขเปน การบริหาร

ภาครัฐ 

2. แกไขขอมูลในหัวขอ 1.8 อาชีพที ่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จ

การศกึษา ใหระบุเปนอาชีพที่เปนมาตรฐาน และเปนอาชีพที่มีอยูจริง 

3. แกไขชื ่อสถาบันการศึกษาของอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจำหลักสูตร รายที่ 2 นายสมเกียรติ  เกียรติเจริญ จากเดิม Manel L. Wuezon U. แกไขเปน 

Manuel L. Quezon University 

4. แกไขขอความ จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. แกไขชื่อวิชา 8093101  จากเดิม วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูง แกไขเปน วิธี

วิทยาขั้นสูง 
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6. เพิ ่มขอมูลในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ี

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยการอางถึงยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ให

อางอิงยุทธศาสตรชาติดานที่ 1 ดานความมั่นคง และเพิ่มการอางอิงแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. ใหขยายความของคำวา โอมนิ (OMNI) ที ่ปรากฏในหัวขอ 1.12.1  

การพัฒนาหลักสูตร 

8. เพิ่มขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน 

ปการศึกษาที ่ผ านมา และเพิ ่มขอมูลสาเหตุที ่ขอปดหลักสูตร และรายละเอียดขอหารือกับสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในหัวขอ 1.12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

9. ปรับความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแตละป

การศกึษา ใหมีความแตกตางจากวัตถุประสงคของหลักสูตร 

10. ทบทวนสัดสวนของรายวิชาทางดานภาครัฐและภาคเอกชนใหเหมาะสม 

11. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามคำแนะนำ

ของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 16 – 20 หนา 23 – 24 และ หนา 27 – 32  

12. แกไขคำอธิบายรายวิชา 6293202 องคการและการจัดการทรัพยากร

มนุษยสมัยใหม โดยเพ่ิม เนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ 

13. แกไขคำอธิบายรายวิชา 6293203 นวัตกรรมนโยบาย การวางแผน 

ยุทธศาสตรและการจัดการลงทุน โดยเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน 

14. ปรับกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรูในหมวดที่ 4 ใหมี

ความชัดเจน และเปนรูปธรรม  

15. เพิ ่มหลักคุณธรรม จริยธรรมเกี ่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม 

(Plagiarism) ในการพัฒนาผลการเรียนรู หัวขอ 4.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   

5.2  การพิจารณาขอแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

 ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ขอแตงตั ้งอาจารยพิเศษ  คือ นายอดิเรก  นวลศรี  วุฒิการศึกษา  ศศ.ม.(การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ M.A. (Curriculum and Instruction) Beijing Language 

and Culture University, China ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรีตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

            มติที่ประชมุ  : อนุมัติแตงตั้ง นายอดิเรก  นวลศรี  เปนอาจารยพิเศษในหลักสูตร                  

ศ ิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาว ิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร และส ังคมศาสตร เป นระยะเวลา  1                             

ภาคการศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 
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5.3  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ดวยคณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารยธีระศักดิ์   

เกียงขวา  เปลี่ยนแปลงเปน อาจารยณัฐกร  สีถา  เนื่องจาก อาจารยธีระศักดิ์  เกียงขวา มีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   โดย อาจารยณัฐกร  สีถา  มีคุณสมบัติในการ

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิ

ปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในรอบ  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ จึงนำเสนอ

ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

   จากเดิม อาจารยธีระศักดิ์  เกียงขวา   

    เปล่ียนแปลงเปน อาจารยณฐักร  สีถา   
 

5.4  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  ด วยคณะว ิทยาการจ ัดการ  หล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต สาขาว ิชาการตลาด   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  

จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยรุงศักดิ์  วิลามาศ  เปลี่ยนแปลงเปน อาจารยจินดาพร  ปสสาโก  เนื่องจาก  

ผูชวยศาสตราจารยรุงศักดิ์ วิลามาศ จะเกษียณอายุราชการในวันที่  30 กันยายน 2564 โดย อาจารยจินดาพร  

ปสสาโก  มีคณุสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และ  มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร

ในรอบ  5 ป ยอนหลังจำนวน 2 รายการ จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยรุงศักดิ์  วิลามาศ 

  เปลี่ยนแปลงเปน อาจารยจินดาพร  ปสสาโก    
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5.5 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 ดวยคณะครุศาสตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  

จากเดิม อาจารยธนวุฒิ  คำประเทือง  เปลี่ยนแปลงเปน  ผูชวยศาสตราจารยธรรมนูญ  รวีผอง  เนื่องจาก 

อาจารยธนวุฒิ  คำประเทือง  ไดเสียชีวิต  โดย ผูชวยศาสตราจารยธรรมนูญ  รวีผอง  มีคุณสมบัติในการเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในรอบ  5 ป ยอนหลังจำนวน  

1 รายการ จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

   จากเดิม อาจารยธนวุฒ ิ คำประเทือง 

   เปลี่ยนแปลงเปน ผูชวยศาสตราจารยธรรมนูญ  รวีผอง  
  

5.6 การพิจารณาเพิ่มอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาทองถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ดวยคณะครุศาสตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ทองถ่ิน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ขอเพ่ิมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร คือ 

อาจารยอุดร  อรกุล  โดย อาจารยอุดร  อรกุล  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในรอบ 5 ปยอนหลัง จำนวน 5 รายการ ซึ่งเปนผลงานวิจัยจำนวน  

4 รายการ จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชมุ :  เห็นชอบการเพ่ิม อาจารยอุดร  อรกุล  เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

 

 5.7 การพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  ดวย คณะครุศาสตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดรับนักศึกษา

เกินจำนวนในแผนรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 ในปการศึกษา  2562 และ 2563  เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมของ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนไปดวยความเรียบรอยในการบริหารจัดการการเสนอแผนรับนักศึกษาตอ 

คุรุสภา ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งแผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงจะตองสอดคลองกัน  
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จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562  ในปการศึกษา 2562 และ  2563  จากเดิม  60 คน  เปลี่ยนเปน  65  คน  จึงนำเสนอตอท่ี

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชมุ :   เห ็นชอบการปร ับแผนการร ับนักศ ึกษา หลักส ูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ปการศึกษา 2562  จากเดิม  60 คน  เปล่ียนเปน  63  คน  

ปการศึกษา 2563  จากเดิม  60 คน  เปล่ียนเปน  62  คน 
  

 5.8  การพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562  

  ดวย คณะครุศาสตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ไดรับนักศึกษาเกิน

จำนวนในแผนรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 ในปการศึกษา 2562 เพื ่อใหการดำเนินกิจกรรมของสาขาวิชา

ภาษาไทย เปนไปดวยความเรียบรอยในการบริหารจัดการการเสนอแผนรับนักศึกษาตอคุรุสภา ในการขอ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งแผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงจะตองสอดคลองกัน  จึงขอปรับแผน 

การรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในปการศกึษา 

2562  จากเดิม  60 คน  เปล่ียนเปน  65  คน จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

  มติที่ประชมุ :   เห็นชอบขอปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ในปการศกึษา 2562  จากเดิม  60 คน  เปล่ียนเปน  65  คน  
 

5.9  การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2563   

 ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา ประจำป

การศึกษา  2563 เพื ่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  448  ราย  ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาตร ี  จำนวน   430   ราย 

2. ระดับปริญญาโท     จำนวน    16    ราย 

3. ระดับปริญญาเอก     จำนวน      2    ราย 

รวมทั้งสิ้น   จำนวน   448    ราย 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื ่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2563   
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   มติที่ประชมุ  : เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  448  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาตรี  

จำนวน  430  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  16  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  2  ราย  รวมทั้งสิ้น  

จำนวน  448  ราย 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

   6.1  ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช  ไดแจงท่ีประชุมสภาวิชาการ ดังนี ้

    1. กรณีการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2)  ควรมีการทำความเขาใจกันระหวางฝายวิชาการ

กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อจะไดดำเนินการแกไขในสวนที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียน

คำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาอังกฤษ อาจขอความรวมมือจากอาจารยในหลักสูตรทางดานภาษาอังกฤษในการ

ตรวจสอบความถูกตอง และอาจเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการมาใหขอเสนอแนะแกอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    2.  ฝายวิชาการควรทำความเขาใจกับอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัยทีเ่ก่ียวของกับงานวิชาการเพ่ือใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

    3. ขอมูลการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม เห็นควรใหอาจารยสามารถติดตามความคืบหนาในขั้นตอนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ

ของตนเองไดวาอยูในลำดับขั้นตอนใด 
 

    มติที่ประชุม :  เห็นชอบ มอบฝายวิชาการดำเนินการในขอ 1 และ 2 โดยดวน สวนใน

ขอ 3 ขอมูลการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดจัดทำเว็บไซตสำหรับติดตามความคืบหนาใน

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการของอาจารยผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการไวเรียบรอยแลว  

 

เลิกประชุมเวลา  11.10 น. 

 

  กำหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพธุที ่ 11  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณฏัฐชัย  จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารยภูษิต บุญทองเถิง  กรรมการและเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่   

8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี 6/2564  เม่ือวันพุธที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                                 กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 

 


