
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 8/2565 

(โดยการประชุมปกติและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดทีี ่ 4  สงิหาคม  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. รองศาสตราจารยเมชฌ  เมธจิรนนท ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

 

รายชื่อกรรมการผูไมสามารถเขารวมประชุม  

1. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื้องกลาง ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

4. อาจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ 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 8/2565 (โดยการประชุมปกติและผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส)  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

1.1 รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกรรมการ  กลาวขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการ 

ทุกทาน ที่ไดรวมงานทำใหงานสภาวิชาการดำเนินไปดวยดีตามเปนลำดับ เกิดผลสัมฤทธิ์กับบัณฑิตที่จะไดเขา

รับพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งปนี้มีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนประมาณ  1 หมื่นคน 

และจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประมาณเดือนกันยายนนี้ รอหนังสือแจงอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง  

รวมทั้งงานหลักสูตรที่ไดใหคำแนะนำ แกไข ปรับปรุงจนทำใหหลักสูตรไดดำเนินไปอยางถูกตองและสามารถ

นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรไดทันตามชวงเวลาที่กำหนด  จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ 

สภาวิชาการทุกทานอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุม  
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 8/2565   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2565 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่ 8/2565   
 



3 
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งท่ี 

7/2565  

   ตามที ่สภาวิชาการได ม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 7/2565 วันพฤหัสบดีที่  7  กรกฎาคม  2565  นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ 

(ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565  ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  

6  หนา เสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองเปน

รายงานการประชุมสภาวิชาการ  

   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้ง

ที่ 7/2565 โดยไมมกีารแกไข 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 7/2565   

  ตามที่ไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  7  กรกฎาคม  2565  ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565  เปนที่เรียบรอย  จึงนำเสนอที่ประชุม 

สภาวิชาการเพ่ือทราบ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2565    
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไมม ี

   

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ ่มเติม) 

ประจำปการศึกษา 2564 และระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปการศึกษา  2565   

 ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (เพ่ิมเติม) ประจำปการศึกษา  2564 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2565  เพ่ือเห็นชอบการ

ใหปริญญาของผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (เพิ ่มเติม)  ประจำปการศึกษา  2564  และระดับ

บัณฑิตศกึษา ประจำปการศกึษา  2565  รวมจำนวนทั้งสิ้น  48  ราย 

1. ระดับปริญญาตรี      จำนวน  38     ราย 

2. ระดับปริญญาโท จำนวน    9     ราย 

3. ระดับปริญญาเอก จำนวน     1     ราย 
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รวมทั้งสิ้น  จำนวน    48    ราย 

 

จึงนำเสนอตอที ่ประชุมสภาวิชาการเพื ่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาของผู สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปการศึกษา  2564 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  

2565    
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใหปริญญาของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) 

ประจำปการศึกษา  2564 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา  2565  รวมทั้งสิ้น จำนวน  48  ราย

ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี จำนวน 38 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 9 ราย และระดับปริญญาเอก

จำนวน  1  ราย 
 

5.2  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร             

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2563 

   ดวย คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารจัดการทองถิ ่นและการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  จากเดิม  อาจารยอนุชา  ลาวงค  เปลี ่ยนแปลงเปน  

อาจารยธัณฏิกานต  คำวิเศษธนธรณ  เนื่องจาก อาจารยอนุชา  ลาวงค  ไดขอยายไปสังกัดสาขาวิชาอื่น โดย  

อาจารยธัณฏิกานต  คำวิเศษธนธรณ  มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 3 รายการ  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 

   จากเดิม...อาจารยอนุชา  ลาวงค   

เปลี่ยนแปลงเปน...อาจารยธัณฏิกานต  คำวิเศษธนธรณ 
 

5.3 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารยประจำหลักสูตร              

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  ดวย คณะครุศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพ่ิมอาจารยประจำหลักสูตร  จากเดิม  อาจารย

สุรศักดิ์  หาญธีระพิทักษ  เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยณัฐดนัย  ศรีโท เนื่องจากอาจารยสุรศักดิ์  หาญธีระ

พิทักษ  จะไปพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษาใหทันการรับนักศึกษา  ปการศึกษา 
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2566 เพื่อเปนการเตรียมการในการพัฒนาหลักสูตร  โดย อาจารยณัฐดนัย ศรีโท  มีคุณสมบัติเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

โดยมีวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที ่ไดร ับการเผยแพร  5  ป ยอนหลัง จำนวน 1 รายการ                    

จึงนำเสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย

ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

1) เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จากเดิม...อาจารยสุรศักดิ์  หาญธีระพิทักษ   

เปลี่ยนแปลงเปน...อาจารยณัฐดนัย  ศรีโท  

2) เพิ่มอาจารยณัฐดนัย  ศรีโท เปนอาจารยประจำหลักสูตร... 
 

 5.4  การพิจารณาแตงตั ้งอาจารยพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลปและ                 

การละคร 

ดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป

และการละคร  ขอแตงตั ้งอาจารยพิเศษ จำนวน  1  ราย คือ นายภานุวัฒน  เหลาพิลัย วุฒิการศึกษา                 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง  ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับ

ปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือ

เทียบเทา  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม :  อนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป

และการละคร  จำนวน  1  ราย  คือ นายภานุวัฒน  เหลาพิลัย 
 

 5.5  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง                

พ.ศ. 2566 

ดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561  แขนงวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ และ

แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ  เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2566  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2566  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคำแนะนำ  

และใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 
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1. แกไขคำอธิบายรายวิชาตามคำแนะนำของ รองศาสตราจารย สีดา   

สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 16-36 

2. แกไขปรัชญาของหลักสูตร โดยตัดคำวา “เพ่ือ” ออก 

3. ตรวจสอบวัตถุประสงคของหลักสูตรในขอ 4 และ 5  

4. ระบุรายละเอียดในขอ 1.5.4 การรับเขาศึกษา สำหรับนักศึกษาชาว

ตางประเทศ  

5. ตรวจสอบความถูกตองของความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียน

เสร็จสิ้นในแตละปการศกึษา 

6. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา จากเดิม นักการ

ตลาด แกไขเปน เจาหนาที่ฝายการตลาด 

7. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

8. ตรวจสอบกลยุทธในการดำเนินการเพื ่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของ

นักศกึษา ในหัวขอ 3.2.4 ใหสอดคลองกับปญหาของนักศึกษาแรกเขา ในหัวขอ 3.2.3 

9. เพ่ิมระบบการศึกษาแบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต ในหัวขอ 3.2.7 
 

 5.6  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานาฏศลิปและการแสดง หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566 

ดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

นาฏศิลปและการแสดง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2566  จึงขอเสนอ (ราง) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  ตอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ  (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลปและการ

แสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ใหคำแนะนำ  และมอบหมายให ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดตรวจสอบความ

ถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการ

สภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาตามคำแนะนำของ รองศาสตราจารย สีดา   

สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 27-37 
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2. ทบทวนการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนท่ีแสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาเฉพาะ ในรายวิชา 3045305 นาฏยประดิษฐ 

และรายวิชา 3045306 นาฏศิลปพื้นบานอีสานสรางสรรค 

3. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ที่

คาดหวังรายชั้นป 

4. เพิ่มรายละเอียดความรวมมือกับโรงเรียนเทศบาลบานคอ ในหัวขอที่ 

1.5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

5. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

6. แกไขความคาดหวังผลลัพธของหลักสูตรใหเห็นการพัฒนาในแตละชั้นป 

แยกออกเปนขอๆ 

7. ตรวจสอบการจัดรปูแบบของเลมหลักสูตร 

8. ตรวจสอบร ูปแบบของการเข ียนผลงานทางว ิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ในภาคผนวก ค ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

9. ขอสังเกต วารสารที ่ตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรบางรายการไมตรง/สัมพันธกับสาขาวิชา 
 

 5.7  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ดวย คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ขอเสนอปรบัปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร                              

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2  

ปการศึกษา  2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ  (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ีกรรมการ

ผู ทรงคุณวุฒิ ใหคำแนะนำ  และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี ่ยมวิจารณ  กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยให

ดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาตามคำแนะนำของ รองศาสตราจารย สีดา   

สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 19-41 
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2. แกไขคำอธิบายรายวิชา 6292212 สัมมนาการเมือง นโยบายสาธารณะ

และการจัดการภาครัฐ จากเดิม ผลิตนักอนาคตทัศน แกไขเปน ผลิตผูมีวิสัยทัศน 

3. ปรับปรัชญาของหลักสูตรใหมีความกระชับ 

4. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 2.1.3.2 จากเดิม มีความรู ดาน

นโยบายสาธารณะ... แกไขเปน มีความสามารถประยุกตใชความรูทางดานนโยบายสาธารณะ... 

5. ตรวจสอบความถูกตองของสถาบันการศึกษาของอาจารยผูสอน 

6. ตรวจสอบความถูกตองในการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ในภาคผนวก ค ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

7. ขอสังเกต ควรปรับลดจำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 

ระเบียบวาระที่  6  วาระอื่นๆ 

   ไมมี  

 

 

 

เลิกประชุมเวลา  11.45 น. 

 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ณฏัฐชัย  จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยภูษิต  บุญทองเถิง กรรมการและเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

  

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพฤหัสบีที่   

4  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ไดรับการรับรองจากที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งที่  9/2565  เมื่อวันศกุรท่ี  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เปนที่เรียบรอยแลว 

                                                                                                                                                                                             

                                                                              (ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรวีาป) 

                                                                      กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
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