
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 4/2565 

(โดยการประชุมปกติและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพธุที่  11  พฤษภาคม  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. รองศาสตราจารยเมชฌ  เมธจิรนนท ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื้องกลาง ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

 

รายชื่อกรรมการผูไมสามารถเขารวมประชุม  

1. ศาสตราจารยสุมาลี  ศรีสังข ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ผูเขารวมประชุม  
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                     
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                   
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                   

 

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 4/2565 (โดยการประชุมปกติและผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส)  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

1.1 การแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

รองศาสตราจารยนิรตุ  ถึงนาค  แจงท่ีประชุมวา ตามอนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาสารคาม ที่ 0067/2563  เรื่องแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ  ลงวันที่ 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  ที่ใช

บังคับไปกอนนี้แลวนั้น เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิริ  ผูทรงคุณวุฒิ  ขอลาออกจากตำแหนง

กรรมการ เปนเหตุใหตำแหนงกรรมการสภาวิชาการวางลง  ตามขอ 13  วรรคสอง (2) ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. 2554 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  87 (14)  และมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับขอ  5 (3) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย 

สภาวิชาการ พ.ศ. 2554  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2565  เม่ือวันที่  25  

มีนาคม พ.ศ. 2565 จึงใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื้องกลาง  ผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการสภา

วิชาการ แทนตำแหนงที่วาง  

ใหกรรมการสภาวิชาการที่ไดรับแตงตั้งมีอำนาจและหนาที่ ตามขอ 14  ของขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. 2554 

   มติที ่ประชุม :  รับทราบการแตงตั ้ง ผู ชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื ้องกลาง  

ผูทรงคณุวุฒิ  เปนกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหนงที่วาง  
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 4/2565   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ (ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั ้งที ่ 4/2565 ซึ ่งม ีระเบียบวาระรวมทั ้งส ิ ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งท่ี 4/2565 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้ง

ที่ 4/2565  
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

ว1/2565  

   ตามที ่สภาว ิชาการไดม ีการประช ุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ ว1/2565 เดือนเมษายน  2565  นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการ

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั ้งที ่ ว1/2565  ซึ ่งมีทั ้งหมดจำนวน  4  หนา               

เสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองเปนรายงานการ

ประชุมสภาวิชาการ  

   มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

ว1/2565   
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี ว1/2565 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ ว1/2565 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว1/2565 เปนที่เรยีบรอย จึงนำเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว1/2565 
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 3.2  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที ่ 4/2565 เรื่อง การพิจารณาหนังสือเรื่อง ขอให

พิจารณาขั้นตอนของการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรจาก ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช  กรรมการสภา

วิชาการผูทรงคุณวุฒิ  และการพิจารณาแนวทางการพิจารณาหลักสูตร จากอธิการบดี ประธานสภา

วิชาการ 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมครั ้งที ่ 4/2565 เมื ่อวันที ่ 29 เมษายน 2565  

โดยที ่ประชุมไดพิจารณาวาระเรื ่อง การพิจารณาหนังสือเรื่อง ขอใหพิจารณาขั ้นตอนของการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรจาก ศาสตราจารยอรุณรัตน ฉวีราช กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ และการพิจารณา

แนวทางการพิจารณาหลักสูตร จากอธิการบดี ประธานสภาวิชาการ ไปแลวนั้น 
 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติใหกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอ (ราง) หลักสูตร             

ตอสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. ใหสภาวิชาการเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามอำนาจหนาที่             

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ผานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเขาสภามหาวิทยาลัย  

2. สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบ/ไมเห็นชอบหลักสูตรตามอำนาจหนาท่ีของสภา

มหาวิทยาลัย และหากมีความจำเปนอาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ

ความเห็น (ราง) หลักสูตร ก็ได ทั ้งน ี ้ การแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรของสภา

มหาวิทยาลัยนั้น เปนไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อลดภาระการพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกตองของ (ราง) หลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหการพิจารณาเห็นชอบ/ไมเห็นชอบ

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความรอบคอบและรวดเร็ว ไมไดเปนการทำงานซ้ำซอน กับสภา

วิชาการ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรไมไดมีการแกไขสาระสำคัญ โครงสราง หรือ

คำอธิบายรายวิชา ซึ่งผานการพิจารณาจากสภาวิชาการมากอนแลวแตอยางใด เปนแตเพียงการพิจารณาแกไข

ขอบกพรองเล็กนอยบางประการของ (ราง) หลักสูตรเทานั้น 

  มติที่ประชุม : รับทราบ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2565  เรื่อง การพิจารณา

หนังสือเรื่อง ขอใหพิจารณาขั้นตอนของการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรจาก ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช  

กรรมการสภาวิชาการผู ทรงคุณวุฒิ  และการพิจารณาแนวทางการพิจารณาหลักสูตร จากอธิการบดี 

ประธานสภาวิชาการ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

    ไมม ี
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564 

ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา  2564  เพื่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564  รวมจำนวนทั้งสิ้น  47  ราย ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาโท จำนวน 34 ราย 

2. ระดับปริญญาเอก จำนวน 13 ราย 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย 

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา ประจำปการศึกษา  2564    

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2564  จำนวนทั้งสิ้น  47  ราย ประกอบดวย ระดับปริญญาโท จำนวน  

34  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  13  ราย 
 

5.2  การพิจารณาปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561  

  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความประสงคขอปดหลักสูตรว ิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เนื่องจากไมมีนักศึกษาสมัครเขามาเรียน

ในหลักสูตรเปนเวลา  2  ปติดตอกัน และมีนักศึกษาที่คงคางอยู จำนวน  3  ราย  และไมไดเปดรับนักศึกษา

ใหมตั้งแตปการศึกษา  2564  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
  

 มติที่ประชุม  : เห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
 

 5.3  การพิจารณาปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561    

  ดวยคณะวิทยาศาสตรและ มีความประสงคขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เนื ่องจากในปการศึกษา  2563  มีนักศึกษาแรกเขา 

จำนวน  2  ราย  และในการศึกษา 2564  ไมมีนักศึกษาในระบบ  และมีนักศึกษาคงคางในหลักสูตรจำนวน  

2  ราย  ซึ่งทำใหมีนักศึกษาต่ำกวาแผนรับนักศึกษา  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561    
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 5.4  การพิจารณาปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561    

  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความประสงคขอปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เนื่องจากไมมีผู สมัครเขาเรียนติดตอกัน 2 ป ตั้งแตป

การศึกษา 2563  ถึง ปการศึกษา  2564 และไมมีนักศึกษาคงคางในหลักสูตร จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภา

วิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบการปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561    
 

 5.5  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร                

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ป) 

ดวยคณะครุศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562 (4 ป) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม อาจารยวัชรา 

เสนาจักร  เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยอรรถพร  มลาศรี  เนื่องจาก  อาจารยวัชรา  เสนาจักร  ไดลาออกจาก

ราชการ โดยอาจารยอรรถพร  มลาศรี  มีคุณสมบัติเปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 1 รายการ  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 

  มติที่ประชุม  : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ป) 

    จากเดิม  อาจารยวัชรา  เสนาจักร   

เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยอรรถพร  มลาศรี    
 

5.6 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร   

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร   

จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  ใจสบาย  เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยเชาวนรัตน  มั่นยืน   เนื่องจาก  

ผูชวยศาสตราจารยวิชยั ใจสบาย ไดเกษียณอายุราชการเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 โดย อาจารยเชาวนรัตน 

มั่นยืน มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป 

ยอนหลัง จำนวน 1 รายการ  จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
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  มติที่ประชุม  : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 

    จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  ใจสบาย   

เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยเชาวนรัตน  มั่นยืน    
 

 

5.7 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   

  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนใน ปการศึกษา  

2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. เพิ่มการชี้แจงเหตุผลในการควบรวมหลักสูตรใชชัดเจน และแสดงความ

เชื่อมโยงองคความรูสูการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืนตอไป 

2. มีข อส ังเกตเก ี ่ยวกับคุณว ุฒิอาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร แขนง

สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ลำดับที่ 2 และ 3  

3. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามคำแนะนำ

ของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 27 – 38  

4. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หนา 57 – 64 

5. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษาโดยแยกเปนแขนง

เพื่อใหเชื่อมโยงกับรายวิชาและกิจกรรมที่จัดใหในแตละแขนง  

6. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ี

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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7. แกไขขอความในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร จากเดิม ท่ีขับเคลื่อนโฉมประเทศไทยสูสังคมกาวหนา แกไข

เปน ท่ีขับเคลื่อนพลิกโฉมประเทศไทยสูสังคมกาวหนา 

8. แกไขความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแตละป

การศึกษา ในหัวขอ 1.14 ในชั ้นปที ่ 4 ขอ 3 จากเดิม มีความสามารถในการประยุกตองคความรูทาง

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางเหมาะสมกับสถานการณทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แกไขเปน มีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

อยางเหมาะสมกับสถานการณทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม/นวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

10. ปรับคำอธิบายรายว ิชา 3053207 การจัดการธุรกิจเพื ่อส ังคม ให

ครอบคลุมธุรกิจเพ่ือสังคม (Social enterprise)  

11. ควรเพิ่มคำอธิบาย คำวา “นวัตกรสังคม” และตรวจสอบใหถูกตองตาม

ศัพทบัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

12. เพิ ่มข อมูลรายละเอียดขอมูลงบประมาณรายรับ ในหัวข อ 3.2.6 

งบประมาณตามแผน 

13. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหสอดคลองกับการดำเนินการรับ

นักศกึษาของมหาวิทยาลัย 

 
  

 5.8  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2565 
   

  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร

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

สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  ตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

  มติที่ประชุม  : 1. เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี หลักสูตร

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

ใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1.1) ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการ

กระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ดานความรู 

ทักษะทางปญญา และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หนา 73 

และ 76  



9 
 

1.2) แกไขความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแตละ

ปการศึกษา ในหัวขอ 1.14 ในชั้นปที่ 1 ขอ 1 จากเดิม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันและ

รับผิดชอบในหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื ่น แกไขเปน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัยและเคารพ

กฎระเบียบขององคกรและสังคม ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

1.3) แกไขขอความในหัวขอ 2.1.2 ความสำคัญ จากเดิม (Value-Based 

Economy) แกไขเปน (Innovation-Based Economy) 

1.4) เพิ่มเติมเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตร 

   2. ใหใชเปนตัวอยางในการเขียนคำอธิบายรายวิชากับหลักสูตรอ่ืนๆ 

   3. ใหใชเปนตัวอยางในการเขียน ความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษา

เรียนเสร็จสิ้นในแตละปการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) และผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) กับหลักสูตรอ่ืนๆ 
 

 5.9 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565  

  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตร

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

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม  : 1. เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวว ิทยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ ให

คำแนะนำ โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1.1) ขยายความ “ประกอบอาชีพอิสระ” ในหัวขอ 1.8 อาชีพที่สามารถ

ประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

1.2) ตรวจสอบคาธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจายในตารางงบประมาณ

รายรับ หัวขอ 3.2.6 งบประมาณตามแผน 

1.3) ทบทวนแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษาในปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

โดยอาจกำหนดใหโครงการวิจัยทางชีววิทยาสำหรับสหกิจศึกษา เปนสวนหนึ่งในรายวิชาสหกิจศึกษา 

1.4) เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนา

ที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

และแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

1.5) แกไขขอความในหัวขอ 1.11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ จากเดิม (Value-Based Economy) แกไขเปน (Innovation-Based Economy) 
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1.6) แกไขผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังรายชั้นป ในหัวขอ 1.14 ในชั้นปที่ 

4 ขอ 1 จากเดิม มีความอดทน ประพฤติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพทางชีววิทยา แกไขเปน 

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคมตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพทางชีววิทยา 

1.7) แกไขหัวขอ 2.1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร จากเดิม 4) มีคุณธรรม 

จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบในหนาที่ที ่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน

รับผิดชอบตอสังคมและองคกร แกไขเปน คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน

รับผิดชอบตอองคกรและสังคม 

1.8) ปรับ PLO ขอ 4 ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

   2. ใหใชเปนตัวอยางในการเขียนคำอธิบายรายวิชาที ่เปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษกับหลักสูตรอ่ืนๆ 
 

5.10 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565   

  ดวยคณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอปรบัปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565  เพื่อเปดสอนในปการศกึษา  2565 จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 มติที่ประชุม  : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคำแนะนำ 

และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ  กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิไดตรวจสอบความถูกตอง

กอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภา

วิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามคำแนะนำ

ของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 33, 39, 42 และ 52 

2. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หนา 70-77 

3. เพิ่มขอมูลการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกับขอมูลของสมาคมการตลาด

แหงประเทศไทย 

4. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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5. เพิ่มขอมูลในหัวขอ 1.12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน โดย

อางอิงหมวดทั่วไป มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่กำหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดม 

ศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 3 โดยเชื่อมโยงกับขอมูลของสมาคม

การตลาดแหงประเทศไทย เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพนักการตลาดและนักการขาย 

7. แกไขชื่อกลุมวิชาในโครงสรางหลักสูตร จากเดิม 2.2 กลุมวิชาการจัดการ

โซอุปทานและโลจิสติกสทางการตลาด แกไขเปน 2.2 กลุมวิชาการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสทาง

การตลาด 

8. แกไชชื่อรายวิชา 4035415 จากเดิม การวางแผนการตลาดเพื ่อการ

จัดการโซอุปทานและโลจิสติกส แกไขเปน การวางแผนการตลาดเพ่ือการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 

9. แกไชชื่อรายวิชา 4035316 จากเดิม การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส

ทางการตลาด แกไขเปน การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสทางการตลาด และทบทวนจำนวนหนวยกิต

ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

10. แกไขคำอธิบายรายวิชา 4040218 เศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยเพิ่มเนื้อหา

เก่ียวกับนโยบายการเงิน การคลัง การประมาณอุปสงค อุปทาน 

11. แกไขคำอธิบายรายวิชา 4035228 หลักการสำคัญของสื่อออนไลนและ

การตลาดดิจิทัล และรายวิชา 4035329 การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล โดยขอความภาษาอังกฤษ

ออกจากคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทย 

12. ควรเพ ิ ่มรายว ิชา นว ัตกรรมธ ุ รก ิจบร ิการ (Business Service 

Innovation) ในกลุมวิชาการตลาดบริการ 

13. ทบทวนความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นในแตละป

การศึกษาใหกระชับมากขึ้น 

14. ทบทวนจำนวนหนวยกิตของแผนการเรียนแบบปกติ และแบบสหกิจ

ศึกษาใหเทากัน 

15. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 1.8.14 จากเดิม งานตัวแทนจำหนาย แกไขเปน ผูประกอบการธุรกิจ

ตัวแทนจำหนาย 

 1.8.15 จากเดิม งานตัวแทนออกของ (Shipping) แกไขเปน ผูประกอบการ

ธุรกิจตัวแทนสงออก 

 1.8.17 จากเดิม งานราชการในตำแหนงที่ตรงกับสาขาวิชา แกไขเปน 

ขาราชการในตำแหนงที่ตรงกับสาขาวิชา 

16. ตรวจสอบจำนวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

17. เพิ่มหมายเหตุในกลุมวิชาชีพเลือก 
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 5.11 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   

  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559  เปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565 จึง

ขอเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ  กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตาม

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1. แกไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม

คำแนะนำของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 27-36 

2. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หนา 48-49 

3. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา ใหระบุเปนอาชีพ

ที่เปนมาตรฐาน และเปนอาชีพที่มีอยูจริง 

4. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

5. แกไขขอความในหัวขอ 1.11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากเดิม Internet of Thing แกไขเปน Internet of Things 

6. เพิ่มขอมูลในหัวขอ 1.12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน โดย

อางอิงหมวดทั่วไป มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่กำหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดม 

ศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. แกไขผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังรายชั้นป ในหัวขอ 1.14  

 7.1) ชั้นปที่ 1 ขอ 2 จากเดิม สามารถบูรณาการเชิงพื้นที่ แกไขเปน มี

ความรูและสามารถนำความรูไปประยุกตใชและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ 

 7.2) ชั้นปที่ 2 ขอ 2 แกไขเปน มีความรูเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยและ

สามารถใชความรูในการจัดทำงานวิจัยและเผยแพรผลการวิจัยไดอยางบรรลุเปาหมาย 
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8. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 2 เปน สามารถบูรณาการความรูไป

ประยุกตใชและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาองคกรภาครัฐ 

เอกชนและชุมชนได 

9. แกไขคำ จากเดิม มอดูล แกไขเปน โมดูล 

10. แกไขชื่อรายวิชา 3070203 จากเดิม การวางแผนยุทธศาสตรและการ

จัดการเชิงกลยุทธ แกไขเปน การวางแผนยุทธศาสตรและการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และ

แกไขคำอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น 

11. แกไขคำอธิบายรายวิชา 3070312 กลยุทธการพัฒนาดานนโยบายการ

บริหารขององคกรทองถิ่นเชิงสรางสรรค โดยเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับนวตักรรมนโยบายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

12. ตรวจสอบการใชคำ “New Way” ในชื่อรายวิชา 3070331 กฎหมาย

กบัการเมอืงและการปกครองทองถิ่นวิถใีหม  

13. แกไขคำอธิบายรายวิชา 3070401 ความรูพื้นฐานดานยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถิ่น โดยเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับที่มาและพัฒนาการของการศึกษายุทธศาสตร 

14. ตรวจสอบความถูกตองของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

ระเบียบวาระที่  6  วาระอ่ืนๆ 

   ไมมี  
 

เลิกประชุมเวลา  11.15 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 4/2565 เมื่อวนัพุธที่   11  

พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ไดรับการรับรองจากที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมคร้ังที่  6/2565  เมื่อวันพฤหสับดีที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เปนท่ีเรียบรอยแลว 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                      กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 


