
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 2/2565 

(โดยการประชุมปกติและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดทีี ่ 10  กุมภาพนัธ  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. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. อาจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

รายชื่อกรรมการผูไมสมารถเขารวมประชุม  

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

3 ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิรปิยะสิงห 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 3/2565 (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 ่ 2/2565 ซึ ่งมีระเบียบวาระรวมทั ้งสิ ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม คร้ังที่ 2/2565 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

1/2565  

   ตามที ่สภาว ิชาการไดม ีการประช ุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 1/2565 (โดยการประชุมปกติและการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6  มกราคม  

2565 เวลา 09.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภา

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  9  หนา  เสนอสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองเปนรายงานการประชุมสภาวิชาการ  
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   มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

1/2565   
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี  1/2565 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 1/2565 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อทราบ 

   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565  
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 การพิจารณา (รางแบบฟอรม) รายละเอียดหลักสูตรเพื่อการสะสมหนวยกิต (Credit Bank) 

แบบชุดวิชา 

  สืบเนื่องจาก การประชุมสภาวิชาการครั ้งที่ 9/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11  พฤศจิกายน  

2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดนำเสนอ (รางแบบฟอรม) รายละเอียดหลักสูตรเพื่อการสะสมหนวย

กิต (Credit Bank) แบบชุดวิชา  เพื ่อใช สำหรับการดำเนินงานระบบคลังหนวยกิต ที ่เนนสมรรถนะและ

ความสามารถ เปนการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหการดำเนินงานสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื ่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 นั้น  

  เพื ่อใหเนื ้อหาครอบคลุมตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  จึงนำเสนอ (ราง

แบบฟอรม) รายละเอียดหลักสูตรหลักสูตรเพื่อการสะสมหนวยกิต (Credit Bank) แบบชุดวิชา ตอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา อีกครั้ง 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ (รางแบบฟอรม) รายละเอียดหลักสูตรเพื ่อการสะสมหนวยกิต 

(Credit Bank) แบบชุดวิชา 
 

 4.2  โครงการพิเศษเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

และตางประเทศ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2564 – 2567 

      สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22  ธันวาคม  2564  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปดโครงการพิเศษเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนและตางประเทศ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ิน และนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไปแลวนั้น   

ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดสอบถามที่ประชุมในรายละเอียด 

โครงการเกี ่ยวกับภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและระบบการเรียนภาคปกติหรือภาค กศ.บป. 

สอดคลองกับรายละเอียดของโครงการที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยหรอืไม อยางไร 

รองศาสตราจารยนิรตุ  ถึงนาค  ประธานกรรมการ  ชี้แจงตอท่ีประชุมวา รายละเอียดของ 

โครงการที่นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนขอมูลเดียวกันกับนำเสนอตอสภาวิชาการ  ในคราวประชุมสภา

วิชาการครั้งท่ี 10/2564 ซึ่งรายละเอียดอยูในเอกสารแนบชุดท่ี 1 โครงสรางหลักสูตร 

    มติที่ประชุม  :  รับทราบ  รายละเอียดโครงการพิเศษเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษา

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและตางประเทศ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และสาขาวิชา

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2564 – 2567    
  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป

การศกึษา   2564 

ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเรจ็การศกึษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา  2564  เพื ่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา ประจำปการศกึษา  2564  รวมจำนวนทั้งสิ้น   38  ราย ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาโท จำนวน 28   ราย 

2. ระดับปริญญาเอก จำนวน  10   ราย 

รวมท้ังสิ้น  จำนวน  38  ราย 

จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเรจ็ 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564    

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผู สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา  2564  จำนวนทั้งสิ้น   38  ราย ประกอบดวย ระดับปริญญาโท จำนวน  28 ราย  ระดับ

ปริญญาเอก  จำนวน  10  ราย 
  

5.2 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  

  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
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   มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให

คำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดตรวจสอบ

ความถูกตองก อนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

คำแนะนำของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 21, 39, 41, 45-47, 49, 53-54, 

56, 61-63  

2. พิจารณาปรับลดรายวิชาเอกเลือก กลุมวิชาเอกพืชศาสตร 

3. เพิ ่มเติมขอมูลทิศทางการเขาสู ตลาดงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน ให

สอดคลองกับกิจกรรมที่หลักสูตรจัดใหกับนักศึกษา เพื่อใชในการประชาสัมพันธหลักสูตร 

4. เพิ่มคำอธิบายรายวิชา 5000103 เกษตรดิจิทัล โดยเพิ่มเนื้อหาเกี ่ยวกับ 

เหมืองขอมูลทางการเกษตร data mining for agriculture  

5. แกไขช ื ่อว ิชา 5000205 จากเดิม การจ ัดการผลิตและนว ัตกรรมทาง

การเกษตร Management of Agricultural Produce and Agricultural Innovation แกไขเปน นวัตกรรม

ทางการเกษตรและการจ ั ดการผล ิ ต  Agricultural Innovation and Management of Agricultural 

Produce และเพ่ิมคำอธิบายรายวิชาดาน ทฤษฎีนวัตกรรม ความหมายของนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม 

6. แกไขช ื ่อว ิชา 5000208 จากเดิม การเปนผู ประกอบการสรางสรรค 

Creative Entrepreneurs แก ไขเป น  การ เป นผ ู ประกอบการสร างสรรค ทางการเกษตร Creative 

Entrepreneurs for Agriculture 

7. อาจเพ่ิมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เปนบุคลากรจากสถานประกอบการ 

8. ตรวจสอบการจัดทำ MOU และระบุรายชื่อสถานประกอบการใหสอดคลอง

กับฐานขอมูลหลักสูตร CWIE 

9. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา จากเดิม พนักงาน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ แกไขเปน พนักงานธนาคารของรัฐและเอกชน 

10. ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสูรายวิชาเฉพาะดาน (Curriculum Mapping) กลุมวิชาแกนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 

 5.3 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการ

พยาบาลสัตว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการพยาบาลสัตว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื ่อเปดสอนใน 
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ปการศึกษา  2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยและการ

พยาบาลสัตว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

และการพยาบาลสัตว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

คำแนะนำของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 28, 32, 33, 41 

2. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ไดแก  

 - รายวิชา 5005101 การจัดการสุขภาพสัตว ความรับผิดชอบหลักดาน

ความรู ควรกำหนดใหมีท้ังขอ 1 และ 2 

 - รายวิชา 5005120 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคนิคการสัตว

แพทยและการพยาบาลสัตว ความรับผิดชอบหลักดานความรู ควรกำหนดใหมีทั้งขอ 1, 2 และ 3 

 - รายวิชา 5005352 คลินิกปฏิบัติทางเทคนิคการสัตวแพทย ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ควรกำหนดใหเปนความรบัผิดชอบหลัก  

 - รายวิชา 5005208 กฎหมาย จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว ความ

รับผิดชอบหลักดานคุณธรรม จริยธรรมควรกำหนดใหมีท้ังขอ 1, 2 และ 3 

 - รายวิชา 5005305 การจัดการดูแลสุนัขและแมว ความรับผิดชอบหลัก

ดานความรู ควรกำหนดใหมีท้ังขอ 1, 2, 3 และ 4 

3. เพิ่มเติมการวิเคราะหขอมูลแนวโนมของนักศึกษา เพื่อใชในการบริหาร

หลักสูตร 

4. ควรเพิ่มเติมขอมูลสิ่งที่นักศึกษาจะไดรับจากการเรียนในหลักสูตรรูปแบบ 

CWIE เพ่ือใชในการประชาสัมพันธหลักสูตร 

5. เพิ่มขอมูลรอยละความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชาเฉพาะ (Curriculum 

Mapping) 

6. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 1 จากเดิม รูจักการเสียสละตอตนเอง 

ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม แกไขเปน การเสียสละเพ่ือชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

7. ควรกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 
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 5.4 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565  จึงขอ

เสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565  ตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

   มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ร าง) หลักสูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศการเกษตร  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

คำแนะนำของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 22-26 

2. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักดานความรูในแผนที่แสดงการ

กระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ไดแก  

 - รายว ิชา 5012204 ระบบสารสนเทศทางภูม ิศาสตร  เพ ื ่องานด าน

การเกษตร ควรกำหนดใหมีท้ังขอ 1, 2 และ 3 

 - รายวิชา 5012209 อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ ่งสำหรับงานเกษตร

อัจฉริยะ ควรกำหนดใหมีทั้งขอ 1, 2 และ 3 

 - รายวิชา 5012210 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องาน

ดานการเกษตร ควรกำหนดใหมีท้ังขอ 1, 2 และ 3 

 - รายวิชา 5012308 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 

ควรกำหนดใหมีทั้งขอ 1, 2 หรอื 3 

 - รายวิชา 5012401 การจัดการธุรกิจฟารมยั่งยืนสำหรับเกษตรอัจฉริยะ 

ควรกำหนดใหมีทั้งขอ 1, 2 หรอื 3 

 - รายวิชา 5012313 เทคโนโลยีการบรรจุหีบหอ ควรกำหนดใหมีทั้งขอ 1, 2 

หรือ 3 

 - รายวิชา 5012314 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ควรกำหนดใหมีทั้ง

ขอ 1, 2 หรือ 3 

 - รายวิชา 5012405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่องานดานการเกษตร 

ควรกำหนดใหมีทั้งขอ 1, 2 และ 3 
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 - รายวิชา 5012408 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเพ่ือการเกษตร ควรกำหนดใหมี

ทั้งขอ 1, 2 และ 3 

 - รายวิชา 5012410 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฟารมปศุสัตว 

ควรกำหนดใหมีทั้งขอ 1, 2 และ 3 

 - รายวิชา 5012411 เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการเกษตร ควรกำหนดใหมี

ทั้งขอ 1, 2 และ 3 

3. ปรับวัตถุประสงคใหสอดคลองกับความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษา

เรียนเสร็จสิ้นในแตละปการศึกษา 

4. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 1 จากเดิม มีทัศนคติเชิงบวก มีความ

ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีเขามาใชอยางเหมาะสม แกไขเปน มีการนำเทคโนโลยีเขามาใชอยางเหมาะสม 

5. เพิ ่มเต ิมคำอธ ิบายรายว ิชา 5012104 เศรษฐศาสตรด ิจ ิท ัลและงาน

สรางสรรค โดยเพ่ิมความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล และ Platform economy 

6. แกไขช ื ่อว ิชา 5012314 จากเดิม นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

Innovation and Creativity แกไขเปน นวัตกรรมทางการเกษตรและความคิดสรางสรรค Agricultural 

Innovation and Creativity Thinking และเพิ่มคำอธิบายรายวิชาดาน คุณลักษณะของนักคิดเชิงสรางสรรค 

นวัตกรทางการเกษตร 
 

 5.5 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  

  ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

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

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการ

เพื่อพิจารณา  

   มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให

คำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดตรวจสอบ

ความถูกตองก อนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

คำแนะนำของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 29, 31-32, 34, 36-37, 44 

2. แกไขชื่อวิชา 5013305 จากเดิม วิธีวิทยาวิจัยทางธุรกิจเกษตร แกไขเปน 

วิธีวิทยาทางธุรกิจเกษตร 
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3. ควรรวมรายวิชา 2018409 สถิติศาสตรและการวิจัยเบื้องตน เขากับรายวิชา 

5013305 วิธีวิทยาทางธุรกิจเกษตร  

4. ตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจำหลักสูตร 

5. แกไขความคาดหวังของหลักสูตรเมื ่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ ้นในแตละป

การศึกษา ในช้ันปที่ 4 ขอ 3 จากเดิม นักศึกษามีความสามารถในการประยุกตองคความรู แกไขเปน นักศึกษา

มีความสามารถในการประยุกตใชองคความรู 

6. แกไขขอความ จากเดิม o หลักสูตรปกติ แกไขเปน หลักสูตรปกติ 

7. แกไขชื่อวิชา 5013103 จากเดิม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 

Technology and Innovation for Agribusiness แกไขเปน นว ัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยี 

Agricultural Innovation and Technology และเพ่ิมคำอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีนวัตกรรม 

8. แกไขชื่อวิชา 5013202 จากเดิม การจัดการธุรกิจฟารมสมัยใหม Modern 

Farm Management แกไขเปน นวัตกรรมการจัดการฟารมสมัยใหม Innovation of Management for 

Smart Farm  
 

5.6 การพิจารณาปรับปรุงแกไขคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

การบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  

  ดวยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหาร

การพัฒนา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 พบขอผิดพลาดในการเขียนคำอธิบายรายวิชา 6213219 การประเมินผล

ทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5) ที่ไมสอดคลองกับเนื้อหาสาระรายวิชาการประเมินทรัพยากรมนุษยในศาสตร          

รัฐประศาสนศาสตร และเปนคำอธิบายที่เหมือนอีกรายวิชา คือ วิชา 6213218 กลยุทธการสรางศักยภาพและ           

อัตลักษณของทองถ่ินไทย 3(2-2-5) ตาม มคอ. 02  จึงขอนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบการปรับปรุงแกไขคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสน 

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถ่ินและการบริหารการพัฒนา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  

คำอธิบายรายวิชาเดิม คำอธิบายรายวิชาปรับปรุงใหม 

6213219 การประเมินผลทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5) 

             (Human Resource Evaluation) 

คำอธิบายรายวิชา 

 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกลยุทธการสราง

ศักยภาพขององคการใหสามารถแขงขันและอยูรอด 

6213219 การประเมินผลทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5) 

             (Human Resource Evaluation) 

คำอธิบายรายวิชา 

แนวคิด ทฤษฎ ี และการปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับการ

ประเมินผลทรัพยากรมนุษย ใหเห็นถึงวิวัฒนาการและ
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คำอธิบายรายวิชาเดิม คำอธิบายรายวิชาปรับปรุงใหม 

การสรางภาพลักษณ แบรนด คติพจน คำขวัญ ศักยภาพ

และอัตลักษณขององค การทองถ ิ ่น ตลอดจนการ

วางแผนและยุทธวิธีเพื่อสรางขอไดเปรียบในการบริหาร

องคการ การเสริมสรางภาพลักษณและเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณในเชิงบวกในและนอกองคการทองถ่ินไทย 

Concepts, theories, technique and strategy 

to enhance the organizational competency in 

order to be competitive and survival to reach 

organization image, brand, motto, slogan, 

competency and identity of local organization. 

Including planning and strategies to get 

advantages of the public and private 

organizational management, enhancing and 

changing with the positive image both inside 

and outside of Thai local organization 

 

เปรียบเทียบแบบเดิมจนถึงสมัยใหม และคาดการณ

อนาคตได เชน เทคนิคหรือวิธีการประเมินผลทรัพยากร

มนุษย การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การออกแบบและสรางตวัชี้วัด การออกแบบ

และการใชเครื่องมือ เปนตน โดยสามารถนำผลที่ไดมา

วางแผนและใชในการพัฒนากระบวนการทรัพยากร

มนุษย เชน การออกแบบลักษณะงาน การสรรหาวาจาง 

การบรรจุแตงตั ้ง การอบรมฝกปฏิบัติ การพิจารณา

ความดีความชอบหรือลงโทษ การใหออกหรือพนสภาพ

การเปนบุคลากร เปนตน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

องคการกำหนดและดีที ่ส ุด โดยเนนเกี ่ยวกับระบบ

ราชการ และใชเอกชนหรือตางประเทศเปรียบเทียบ 

Concepts, theories and practice of human 

resource evaluation, identifying revolution and 

comparison of a traditional model to a modern 

model, and expectation for the future for 

example: techniques or methods for human 

resource evaluation, competency assessment, 

performance appraisal, design and creating 

indicators, design and implementing instrument 

so on, by adopting the results for planning and 

developing a process for human resources such 

as design types of work, recruitment, 

appointment, practical training, assessment of 

goodness and punishment, resignation and so on, 

for achieving the goal of organization focusing on 

bureaucracy and using private or foreign 

comparison 
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5.7  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร                 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  

จากเดิม  Ms.Ma Huanhuan  เปลี่ยนแปลงเปน  นางสาวสุธาสินี  สินเธาว เนื่องจาก Ms.Ma Huanhuan  

ไดลาออกจากการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดย นางสาวสุธาสินี  สินเธาว มีคุณสมบัติ

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 โดยมีวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 1 

รายการ จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

   มติที่ประชุม  : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

จากเดิม  Ms.Ma Huanhuan   

เปลี่ยนแปลงเปน  นางสาวสุธาสินี  สินเธาว 

 

5.8 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื ่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม   

ผูช วยศาสตราจารยชมพูนุท  เมฆเมืองทอง  เปลี ่ยนแปลงเปน  นายบรรจง  บุรินประโคน เนื ่องจาก                  

ผูชวยศาสตราจารยชมพูนุท  เมฆเมืองทอง  ไดลาออกจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดย  นายบรรจง                

บุรินประโคน  มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 2 

รายการ  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

    จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยชมพูนุท  เมฆเมืองทอง   

เปลี่ยนแปลงเปน  นายบรรจง  บุรนิประโคน 
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5.9 การพิจารณาปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคำปรึกษาและการแนะ

แนว-คอมพิวเตอรศึกษา   

  ดวยคณะครุศาสตร  หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคำปรึกษาและการ

แนะแนว-คอมพิวเตอรศึกษา  มีความประสงคขอปดหลักสูตรเนื่องจากตองการใชศักยภาพของอาจารยเปน

อาจารยประจำหลักสูตรที่จะพัฒนาใหม โดยยังคงเหลือนักศึกษา ชั้นปท่ี 4 และ 5 ในหลักสูตรจำนวน 55  คน  

คณะยังคงเปดสอนในหลักสูตรนี ้จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดทายสำเร็จการศึกษา และไมรับนักศึกษาตั ้งแต                

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนมา ซึ่งไดผานการเหน็ชอบพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะครุศาสตร ครั้งที่ 7/2564   เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2564   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อ

พิจารณา 

  มตทิี่ประชุม  : เห็นชอบการปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการให

คำปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอรศึกษา   

 
 

ระเบียบวาระที่  6  วาระอ่ืนๆ 

   ไมมี  

 

เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 

  

 

 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 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่   

10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมคร้ังที่  3/2565 วันพฤหสับดทีี่  24  มีนาคม 2565   เปนที่เรียบรอยแลว 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                           กรรมการและเลขานุการสภา 
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