
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๕ 

วันศุกรท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕    เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสรัสจันทร   ช้ัน  ๒  อาคาร ๑๐   

-------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

 ๑.  ศ.ดร.ศุภมาศ   พนชิศักดิ์พัฒนา  นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร     ประธาน 

๒.  รศ.ดร.สจุนิต    สมิารักษ         อุปนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   กรรมการ  

๓.  นายมนูญ        รุดดษิฐ   ประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย   กรรมการ  

 ๔.  นายพิเชฐ      แสงนศิากร  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๕.  นพ.สมบรูณ      จริะวัฒนาสมกลุ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๖.  นายชาครติ       อรยิอาภากมล  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๗.  นายสรรคสนธิ    บุณโยทยาน  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๘.  นายประพันธ      เตชะสกลกจิกูร  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๙.   อาจารยปญญา   มหาชัย   อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร      กรรมการ 

 ๑๐. ผศ.ดร.ชนนิทร    วะสนีนท  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูแทนผูบรหิาร   กรรมการ 

๑๑. รศ.ดร.หาญชัย   อัมภาผล  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูแทนผูบรหิาร   กรรมการ 

๑๒. ผศ.ศริชิาต ิ       ศรวีงษา  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูแทนผูบรหิาร   กรรมการ   

๑๓. ผศ.ปรชีาศาสตร    มีเกาะ   กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูแทนผูบรหิาร   กรรมการ 

 ๑๔. อาจารย ดร.มาล ี  ศรพีรหม  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

 ๑๕. ผศ.ธรีาธาร     ศรมีหา   กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

          ๑๖. อาจารยศรจีนัทร   ทานะขันธ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

 ๑๗. ผศ.ดร.จติต ิ กติตเิลศิไพศาล  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๑๘. อาจารย ดร.อุบลศลิป      โพธิ์พรม  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ       กรรมการ 

๑๙. ผศ.สมจติต รัตนอุดมโชค  เลขานกุารสภามหาวทิยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ตดิราชการ/ตดิภารกจิ)  

 ๑. นายขจร               จติสุขุมมงคล  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ       

 ๒. รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    

 ๓. รศ.รงัสรรค    เนยีมสนทิ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. ดร.ธรีะวุฒิ             เจรญิราษฎร  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. คุณสุพัฒน    นาครัตน  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

                /ผูเขารวมประชุม... 



 

 

 

 

๒ 

  ผูเขารวมประชุม 

๑. ผศ.ดร.วลิาวรรณ คําหาญ   รองผูอํานวยการบณัฑติวทิยาลัย 

๒. ผศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ ์    คณบดคีณะครุศาสตร 

๓. ผศ.ดร.ประยรู   บุญใช   ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

๔. ผศ.ดร.ทศวรรษ   สตีะวัน   ประธานสาขาวชิาฟสกิส 

๕. อาจารยศักดาเดช กุลากลุ   อาจารยสังกัดคณะวทิยาการจดัการ 

๖. นายเกษม    บุตรด ี   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

๗.  นายนกิร    สุขปรุง   ที่ปรกึษาอธกิารบด ี

๘.  นางสาวพิชญาดา    ธาน ี   ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 ๙.  นางสาวศุภกุลภรณ  วัชรกลุ   ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

๑๐. นางสาวสุภาพร   แสนแพง  ผูชวยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐  น. 

   ศ.ดร.ศุภมาศ  พนชิศกัดิ์พัฒนา นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  เปนประธาน 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย  เม่ือครบองคประชุมแลว  ประธานไดกลาวเปดประชุม  และดําเนนิการประชุม

ตามระเบยีบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี  ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑  รายงานความกาวหนาในการดําเนนิงานของศูนยหนองหารศกึษา 

         นายสรรคสนธ ิ บณุโยทยาน  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  รายงาน 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานของศูนยหนองหารศกึษา  วาขณะนี้ไดมีการจดัทําเอกสารทางวชิาการ 

เกี่ยวกับการสรุปความเปนมาของหนองหารศกึษา โดย ดร.สพสันต  เพชรคํา  อาจารยสงักดัคณะมนษุยศาสตร

และสงัคมศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  และขณะนี้ศูนยหนองหารศกึษาไดจัดทําแผนเพื่อดําเนนิการ 

ของบวจิัย  ซ่ึงมีมหาวทิยาลัยสองแหงรับผิดชอบรวมกนั  คอื มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วทิยาเขตเฉลมิ 

พระเกยีรตฯิ จงัหวัดสกลนครและมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขต

เฉลมิพระกยีรตฯิ  จังหวัดสกลนครรับผิดชอบทํางานวจิยัเชิงวทิยาศาสตร ฟสกิส ดาราศาสตร การ

ตกตะกอน และสภาพแวดลอมดานกายภาพ สวนมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร รับผิดชอบดานการมีสวน

รวมและการตื่นตัวของชุมชน  เม่ือแลวเสร็จจะดําเนนิการสรุปเปนชุดบทเรยีนเกี่ยวกับหนองหารตอไป  

         และในโอกาสนี้นักวจิัยศนูยหนองหารศกึษาขอเสนอมหาวทิยาลัยพิจารณานําเอา 

ชุดบทเรยีนดังกลาวบรรจุเพ่ิมไวเปนสวนหนึ่งของรายวชิาวัฒนธรรมแองสกลนคร  ทัง้นี้ เพื่อเปนการ

เผยแพรงานวจิยัในเรื่องดงักลาว  โดยนกัวจิัยจะประสานมายังมหาวทิยาลัยอีกครัง้ 

   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

ท่ีประชุม   เห็นชอบในหลกัการ  พรอมตัง้ขอสงัเกตและใหขอเสนอแนะวา 

     /มหาวทิยาลัย... 



 

 

 

 

๑๑ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา โดยไมควรเสนอเรื่อง

แตงตัง้กอนวันครบกําหนดตามวาระเกนิ ๒ เดอืน เพื่อมิใหเกดิกรณแีตงตัง้ลวงหนาเปนเวลานาน  อันอาจ

เปนเหตุใหมีผูดํารงตําแหนงเดยีวกันทับซอนกัน ๒ ราย และอาจเปนปญหาในทางกฎหมายได  ดังนัน้เพื่อให

การดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ  แตงตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา จงึขอซักซอมความเขาใจในการปฏิบัต ิ ดังกลาว 

    จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่  ๔.๘) 

  

   ท่ีประชุม   รับทราบ       

 

ระเบยีบวาระท่ี  ๕     เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

           ๕.๑  ขออนุมตัปิริญญามหาบัณฑิต   หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิายุทธศาสตรการพัฒนา   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร   

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน    และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาภาวะผูนําทาง 

การบริหารการศกึษา  
 

   ผศ.ดร.วิลาวรรณ  คําหาญ รองผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา ขออนุมัติปริญญามหาบัณฑิต   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  จํานวน ๓ ราย   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๙ ราย   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

จํานวน  ๔๒  ราย  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  จํานวน ๕ ราย   

และหลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาภาวะผูนําทางการบรหิารการศกึษา จํานวน ๓ ราย   

รวมทัง้สิ้นจํานวน  ๖๒ ราย 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต  รวมทั้งสิ้น 

จํานวน  ๖๒  ราย (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑)  
 

          มตท่ีิประชุม        อนุมัติการใหปรญิญาผูสําเร็จการศกึษาในระดับมหาบัณฑติ   

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  จํานวน ๓ ราย    

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๙ ราย   

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  จํานวน  ๔๒  ราย  หลกัสตูรครศุาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  จํานวน ๕ ราย  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิา

ภาวะผูนําทางการบรหิารการศกึษา จํานวน ๓ ราย  รวมทัง้สิ้นจํานวน  ๖๒ ราย 

     

            /๕.๒  ราง... 



 

 

 

 

๑๒ 

   ๕.๒  ราง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิานวัตกรรมการบริหารการศกึษา  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

              ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์  คณบดคีณะครุศาสตร  เสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิานวัตกรรมการบรหิารการศกึษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕  ซ่ึง

เปนหลกัสตูรที่มุงเนนผลติมหาบณัฑติที่มีความสามารถในการสรางและพัฒนานวัตกรรมการบรหิาร

การศกึษา  โดยใชกระบวนการวจิัย เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาองคการใหบรรลุเปาหมาย 

   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่  ๕.๒) 
             

    มตท่ีิประชุม   อนุมัตหิลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชานวัตกรรมการบรหิาร 

การศกึษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕  พรอมตั้งขอสังเกตและใหขอเสนอแนะวา  ควรตรวจสอบการใช

คําภาษาอังกฤษใหถกูตอง เชน เอกสารหนา ๓๑ ขอ ๕.๒  คําวา  “Proceeding”  ควรเปน “Proceedings” 
 

๕.๓   ขออนุมัตหิลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
         ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช ประธานสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  

 เสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซ่ึงเปนหลกัสตูรที่มุงเนนผลติมหาบณัฑติ เพื่อการพัฒนาสังคมอยางยัง่ยนื  

ยกระดับการศกึษาและสรางโอกาสทางการศกึษาแกครแูละบุคลากรทางการศกึษาในทองถิน่ และการ

เตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
          จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ ๕.๓) 

 

         มตท่ีิประชุม  อนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

      ๕.๔  ขออนุมตัหิลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาฟสกิส  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

         ผศ.ดร.ทศวรรษ สตีะวัน  ประธานสาขาวชิาฟสกิส  เสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาฟสกิส  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซ่ึงเปนหลกัสูตรที่

มุงเนนผลติบัณฑติใหมีความเปนเลศิทางฟสกิส เปนศูนยกลางและเครอืขายการเรยีนรูและงานวจิัย และ

เพื่อการพัฒนาสงัคมอยางยั่งยนื  
         จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  (ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระที ่ ๕.๔) 
    

       มตท่ีิประชุม   อนุมัตหิลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาฟสกิส 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕     

 
              /๕.๕  ปรับปรุง... 



 

 

 

 

๑๗ 

๖.๓  กําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๕    

        ประธานแจงคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยวากําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยั 

ครัง้ที่  ๙/๒๕๕๕  เปนวันศุกรที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุมสรัสจันทร   

ช้ัน ๒  อาคาร ๑๐ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   

       จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

        ท่ีประชุม  รับทราบ    
        

เลกิประชุม      ๑๖.๐๐  น. 
 

 

 

 

 
      (ผูชวยศาสตราจารยสมจติต  รตันอุดมโชค) 

      เลขานุการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                 ผูจดรายงานการประชุม 

(ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   

                ผูรับรองรายงานการประชุม 


