
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 1/2565 

(โดยการประชุมปกติและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดีที ่ 6  มกราคม  พ.ศ. 2565   

ณ หองประชุมอธิการบดี  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา 

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

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม (โดยการประชุมปกติ) 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. อาจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

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

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม (โดยการประชุมผานสื่ออเิลก็ทรอนกิส) 

1. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี 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. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ 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  การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนกิส  ลงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2557  ใหถือวาเปน

การประชุมที่ชอบดวยพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  และกลาวเปด           

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565 (โดยการประชุมปกติและผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส)  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 1/2565   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ (ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั ้งที ่ 1/2565 ซึ ่งม ีระเบียบวาระรวมทั ้งส ิ ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม คร้ังที่ 1/2565 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

10/2564  

   ตามที ่สภาว ิชาการไดม ีการประช ุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 10/2564 (โดยการประชุมปกติและการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  22  ธันวาคม  

2564 เวลา 09.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภา

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2564  ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  9  หนา  เสนอสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองเปนรายงานการประชุมสภาวิชาการ  
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   มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

10/2564  โดยมีการแกไข ดังนี้  ระเบียบวาระที่ 5.6   

   จากเดิม  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ (ราง) โครงการพิเศษเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหกับ

นักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและตางประเทศ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2564 – 2567   

แกไขเปน มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ (ราง) โครงการพิเศษเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหกับ 

นักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและตางประเทศ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 – 2567   โดยมีรายละเอียดการรบัผิดชอบคาใชจายใน          

การดำเนินการโครงการฯ ดังนี้ 

1.  คาใชจายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรับผิดชอบ ไดแก 

1.1 คาตอบแทนการสอน 

1.2 คาตอบแทนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

1.3 คาตอบแทนท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

1.4 คาตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ 

1.5 คาตอบแทนกรรมการสอบการคนควาอิสระ 

1.6 คาสอบประมวลความรู 

1.7 คาจางเจาหนาที่โครงการ 

2.   คาใชจายที่หนวยงานสาธารณรัฐประชาชนจีนและตางประเทศรับผิดชอบ ไดแก 

2.1 คาตอบแทนลามที่ใชในการเรียนการสอน 

2.2 คาใชจายการประสานงาน การเดินทาง การดำเนินการตางๆ 

ของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.3 คาใชจายการตรวจรูปแบบ การเขาเลมวิทยานิพนธ การแปลวิทยานิพนธ

เปนภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี  10/2564 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 10/2564 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2564 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2564 และใหแกไขเพ่ิมเติมในการดำเนินงานใหชัดเจนข้ึน 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

      ไมม ี
  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป

การศกึษา   2564 

ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

ประจำปการศึกษา  2564  เพ่ือเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป

การศึกษา  2564  รวมจำนวนท้ังสิ้น   40  ราย ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาโท จำนวน 36   ราย 

2. ระดับปริญญาเอก จำนวน   4   ราย 

รวมท้ังสิ้น  จำนวน  40  ราย 

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จ 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564    

 มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป

การศึกษา  2564  จำนวนทั้งสิ้น   40  ราย ประกอบดวย ระดับปริญญาโท จำนวน  36 ราย  ระดับปริญญา

เอก  จำนวน  4  ราย 
  

5.2  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565  

ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ฟสิกส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคำแนะนำ และ

มอบหมายให รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1. แกไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

คำแนะนำของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 22, 39-41, 48, 50, 54, 59-60  

2. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักดานความรูในแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 3 รายวิชา 

ไดแก 2015304 ปฏิบัติการฟสิกสระดับสูง 2015306 ดาราศาสตร และ 2015307 ปฏิบัติการดาราศาสตร  
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3. เพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา เชน นักฟสิกสทั่วไป 

นักฟสิกสนิวเคลียร นักดาราศาสตร นักวัสดุศาสตร นักอุตุนิยมวิทยา ผูชวยหองปฏิบัติการ 

4. ปรับขอความในหัวขอ 2.1.2 ผลการวิเคราะห SWOT ของหลักสูตร  

- Strengths (จุดแข็ง) ขอ 5 เพ่ิมขอมูลวาสงผลใหเกิดเปนจุดแข็งอยางไร 

- Weaknesses (จุดออน) ขอ 5 จากเดิม ผูบริหารมหาวิทยาลัยไมเห็น

ความสำคัญ แกไขเปน ผูบริหารมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญนอย 

- Opportunities (โอกาส) ขอ 3 เปนปจจัยภายในจึงควรจะเปนจุดแข็ง 

และแกไขขอความ จากเดิม มีเครือขายของศิษยเกาในหนวยภาครัฐและเอกชน แกไขเปน มีเครอืขายของศิษย

เกาในหนวยงานภาครฐัและเอกชน 

5. เพิ ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13  

6. แกไขจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

แกไขเปน ไมนอยกวา 130 หนวยกิต โดยใหรายวิชา 2015406 การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เปนวิชา

บังคับ 

7. ปรับแผนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา ในหัวขอ 3.2.5 จากเดิม 15 

คน แกไขเปน 25 คน 

8. เพิ่มผลลัพธการเรียนรูที ่คาดหวังรายชั้นป (Year Learning Outcomes: 

YLOs) ในชั้นปที่ 4 ขอ 6 มีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูทางฟสิกสอยางเหมาะสมกับสถานการณ

ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. ควรมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
 

  5.3 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที ่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา  

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให

คำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดตรวจสอบ
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ความถูกตองก อนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามคำแนะนำของ 

รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 27-38 

2. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

- รายวิชา 2020402 การวิจัยทางสาธารณสุข ใหกำหนดความรับผิดชอบ

หลักดานความรูใหครบทั้ง 2 ขอ และดานทักษะทางปญญา ใหกำหนดความรับผิดชอบหลักใหครบท้ัง 3 ขอ 

- รายวิชา 2020308 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข ให

กำหนดความรับผิดชอบหลักดานทักษะทางปญญาใหครบทั้ง 3 ขอ 

3. ปรับวัตถุประสงค ขอ (2) โดยยาย “ความเปนผู ประกอบการ” ไปไวใน 

ขอ (3)  

4. อาจเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ “การจัดการองคกรสายสุขภาพ” ในคำอธิบาย

รายวิชา 2020405 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข 

5. เพิ ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 

6. เพ่ิมความคาดหวังผลลัพธการเรยีนรูของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้น

ในแตละปการศึกษา ในชั้นปที่ 4 ขอ 4 มีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูทางสาธารณสุขชุมชน

อยางเหมาะสมกับสถานการณทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 5.4 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  

 ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการ

เพื่อพิจารณา  

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให

คำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดตรวจสอบ
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ความถูกตองก อนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามคำแนะนำของ 

รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 31-47 

2. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา 5007361 

สัมมนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร รายวิชา 5007362 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางอาหาร 1 รายวิชา 5007363 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร 2 และ

รายวิชา 5007464 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 

3. ปรับแผนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา ในหัวขอ 3.2.5 จากเดิม 20 

คน แกไขเปน 25 คน 

4. ปรับแกชื่อวิชา รายวิชา 5007240 จากเดิม การพัฒนานวัตกรรมและการสราง

ทักษะของผู ประกอบการทางอาหาร Innovation Development and Skill Building of Food Entrepreneurs 

แกไขเปน การสรางทักษะของผู ประกอบการทางอาหาร Skill Building of Food Entrepreneurs โดยใหนำ

เนื้อหาดานการพัฒนานวัตกรรมไปเพิ่มเติมในคำอธิบายรายวิชา 5007324 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร และ

รายวิชา 5007341 การพัฒนาผลิตภัณฑและสรางสรรคนวัตกรรมทางอาหาร 

5. เพิ่มคำอธิบายรายวิชา 5007240 การสรางทักษะของผูประกอบการทาง

อาหาร โดยเนน Hard Skill และ Soft Skill ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการทำบัญชี ดาน

การจัดการสินคาคงคลัง ดานการจัดการระบบคลัง ดานการตลาดและการจัดโปรโมชัน และดานการบริการ

ลูกคา 

6. ใหระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษาใหชัดเจนมากข้ึน 

รวมท้ังอาชีพทางดาน Food Service 

7. เพิ ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 และแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. แกไขคำ จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

9. เพิ ่มความคาดหวังของหลักสูตรเมื ่อนักศึกษาเรียนเสร็จส ิ ้นในแตละ 

ปการศึกษา ในชั้นปที่ 4 ขอ 5 นักศึกษามีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูทางเทคโนโลยีการอาหาร

อยางเหมาะสมกับสถานการณทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 



8 
 

 5.5 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565  

 ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื ่อเปดสอนในปการศึกษา 2565 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคำแนะนำ และ

มอบหมายให รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1. แกไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

คำแนะนำของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 16-21 และ 26-47 

2. ตรวจสอบจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

3. ปรับเพ่ิมวัตถุประสงค ทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

4. แกไขคำอธิบายรายวิชา 3010111 วิธีวิทยาวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม

ไทย จากเดิม แนวทางการเขียน แกไขเปน แนวทางการเขียนรายงานวิจัย 

5. แกไขคำ จากเดิม Literacy Works แกไขเปน Literature 

6. แกไขคำ จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

7. เพิ ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) และเพิ่มความเชื่อมโยงสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับแผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

8. เพิ ่มความคาดหวังของหลักสูตรเมื ่อนักศึกษาเรียนเสร็จส ิ ้นในแตละ 

ปการศึกษา ในชั้นปที่ 4 ขอ 4 นักศึกษามีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูทางภาษาไทยอยาง

เหมาะสมกับสถานการณทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. แกไขแผนพัฒนาปรับปรุง จากเดิม หลักสูตรภาษาไทยมีมาตรฐานไมต่ำกวา

ที่ สกอ. กำหนด แกไขเปน หลักสูตรภาษาไทยมีการดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

10. ปรับคำอธิบายรายว ิชา 3010224 ศิลปะการใชภาษาไทยในการเปน

วิทยากร โดยใหนักศึกษาไดรบัความรูท่ีกวางขวางและหลากหลาย 
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ระเบียบวาระที่  6  วาระอ่ืนๆ 

   ไมมี  

 

เลิกประชุมเวลา  11.20 น. 

 

 กำหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่  10  กุมภาพันธ พ.ศ. 2565  

 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

 อาจารยกัญชลิกา  รตันเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี ร.ท.ณัฏฐชัย  จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยภูษติ บญุทองเถิง กรรมการและเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่   

6  มกราคม พ.ศ. 2565  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมคร้ังที่ 2/2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  เปนที่เรียบรอยแลว 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                           กรรมการและเลขานุการสภา 

 

 
 

               

  
 

  
 


