
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  9  มกราคม  2563  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชมุวิบูลย-ยุพนิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร.สุชีลา  เตชะวงคเสถียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนยี  พลวิเศษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. อาจารย ดร.วีระพน  ภานุรักษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารยจักรพงษ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ กรรมการและ 

                                         ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูศิริ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร.ประนอม  จันทรโณทัย ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.พรอัมรินทร  พรหมเกิด ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.จำนง  วงษชาชม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยวีณา  วีสเพ็ญ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  อินทะตา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสงวน  ปสสาโก ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่                     

2. อาจารย ดร.ชัยวัฒน สุภัทวรกุล  ผูปฏิบัติหนาที่                     

3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ  ผูปฏิบัติหนาที่                     



 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  อธิการบดีกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2563  

วันที่  9  มกราคม  2563   เวลา 13.30 น.  ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพิน ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

72 พรรษา  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

 1.1 เรือ่งแจงเพื่อทราบจากประธาน 

  1.1.1 รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานที่ประชุม  แจงใหที่ประชุมทราบวา 

คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

วุฒิสภา ไดเชิญใหมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน เขารวมประชุมในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

ที่ผานมา โดยมีประเด็นสำคัญ ในเรื่องบทบาทและหนาที่ของมหาวิทยาลัย และทิศทางของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาลดลงสงผลใหงบประมาณลดลง ในขณะที่ยังมีบุคลากรจำนวนเทาเดิม 

รวมทั้งใหพิจารณาปดหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาจำนวนนอย 

  1.1.2 รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานที่ประชุม  แจงใหที่ประชุมทราบวา

ในชวงวันที ่ 13 – 15 มกราคม 2563 จะเขาพบนายกรัฐมนตรี ในโครงการยุวชนอาสา ที ่ทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดรับการสนับสนุนโครงการจำนวน 18 โครงการ เปนโครงการที่มีการ

ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ซึ ่งบูรณาการรวมกับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเปนการฝกให

นักศึกษาอยูรวมกับชุมชน และจะเขารวมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

  1.2 เรื่องแจงเพื่อทราบจากผูทรงคุณวุฒิ 

   1.2.1  ศาสตราจารย พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ  มีเพียร  ผูทรงคุณวุฒิ แจงใหที่

ประชุมทราบใน 3 ประเด็น 

    1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตองการใหการ

จัดการอุดมศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งในมาตรา 9 ไดกำหนดใหการ

จัดการอุดมศึกษาตองเปนไปตามหลักการ ไดแก 1. หลักความรับผิดชอบตอสังคม 2. หลักเสรีภาพทาง

วิชาการ 3. หลักความเปนอิสระ 4. หลักความเสมอภาค และ 5. หลักธรรมาภิบาล และใหเปนหลักคิด

แกผู บริหารในหนาที ่ของสถาบันอุดมศึกษา มิใหหลงลืมหรือละเลย ตามมาตรา 26 ไดกำหนดให

สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่และอำนาจ ดังนี้ 1. การจัดการศึกษา 2. การวิจัยและการสรางนวัตกรรม 3. 

การบริการวิชาการแกสังคม 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5. หนาที่และอำนาจอื่นตามที่

กฎหมายกำหนด  

    2) ความเรงรีบและการสั่งการใหทำหลักสูตรใหมสงผลกระทบทำใหหลักสูตร

ไมไดมาตรฐาน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน จึงขอใหผูบริหารตระหนักและใสใจ ใน 3 ประเด็น 

ไดแก 1. คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตองตรงกับสาขาวิชาที่



 
 

 

จัดการเรียนการสอน 2. การจัดการเรียนการสอนใหตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนดใน มคอ.2 และ 3. คุณภาพ

ของดุษฎีนิพนธของผูสำเร็จการศึกษาควรลุมลึก ควรคากับคุณวุฒิ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของ

บัณฑิตและอาจารยในหลักสูตรอีกดวย จึงเสนอแนะใหทางมหาวิทยาลัยจัดทำ Check list คุณภาพของ

บัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานและเชิญใหหลักสูตรมารับทราบและดำเนินการใหไดมาตรฐานตอไป 

    3) คุณภาพของวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ควรหา

แนวทางใหไดมาตรฐานและดำรงคณุภาพไว 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชมุ และ (ราง) รายงานการประชมุ 
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  ครั้งที่ 1/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาได 

จัดทำ (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่ 1/2563 ซึ ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 

ระเบียบวาระ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อ

พิจารณา  
 

มติที่ประชมุ :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราช 

ภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563   
 

2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 9/2562  
 

   ตามที่สภาวิชาการไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่  9/2562  วันที่  4  ธันวาคม  2562  เวลา  09.30–13.00 น. ณ หองประชุมวิบูลย-ยุพินฯ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภา

วิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ครั้งที่ 9/2562 นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองรายงาน

การประชุม ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  11  หนา  เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

   มติที่ประชุม : รับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 9/2562 

   ตามที่สภาวิชาการ ไดมีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั ้งที ่ 9/2562 เมื ่อวันท่ี  4  ธันวาคม 2562 ไปแลวนั ้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตาม 



 
 

 

การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562 เปนที่

เรียบรอย จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติท่ีประชมุ : ร ับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที ่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2562  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
 
 

 4.1 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงคจะจัดตั้งคณะพยาบาล 

ศาสตร และไดนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุม

ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 

9/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะในการจัดเตรียมขอมูลในการขอ

จัดตั้งคณะ โดยใหคณะกรรมการดำเนินงานการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรศึกษาขอมูลอยางละเอียด

และรอบดาน และทำการวิเคราะหความเสี่ยงประกอบการประมาณการรายไดและรายจายใหชัดเจน 

ละเอียดรอบคอบมากยิ่งข้ึน และใหนำกลับมานำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเสนอขอมูลตามขอเสนอแนะ ตอที่ประชุมสภาวิชาการ 

เพ่ือพิจารณา 
 

   มติที ่ประชุม : เห ็นชอบ โดยใหคณะกรรมการดำเนินงานเพิ ่มเติมขอมูลตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหผู ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

     1. แสดงแสดงขอมูลสะทอนเหตุผลความตองการจำเปนและความเปนไปไดใน

การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรและการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรโดยแสดงขอมุลสถิติตัวเลขและการ

อางอิงขอมุลชัดเจน 

     2. แสดงอัตลักษณของหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง

และตอบสนองตอยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

     3. แสดงขอมูลประมาณการรายรับ และรายจาย ในรูปแบบที่เขาใจงาย 
 

 4.2 การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต  สาขาวิชาการบัญช ี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560 

 สืบเนื่องจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560  

มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ไดเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอสังเกต

โดยใหทางหลักสูตรทบทวนจำนวนหนวยกิตภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหเหมาะสม และทบทวนคำอธิบาย

รายวิชาที่ขอจะขอเปลี่ยนแปลงใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหนำกลับมานำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา



 
 

 

อีกครั้งโดยใหตัวแทนของหลักสูตรเขาชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา หากทาง

หลักสูตรยังมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาใหม 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  ไดพิจารณาทบทวนตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการแลว จึงมีความประสงคไมขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ  จงึนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 

มติที่ประชมุ : รับทราบการไมขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  

   ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  ซึ่งเปนหลักสูตรปริญญาตรี

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการดวยการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning: 

WIL) เพื ่อเปดสอนในภาคการศึกษาที ่ 1/2563  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  จึงนำเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติท ี ่ประช ุม :  ใหหลักสูตรกลับไปทบทวนในประเด็นตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนำกลับมาเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในวันที่  6  

กุมภาพันธ 2563 ดังนี ้

     1. ทบทวนชื่อหลักสูตร เนื่องจากมีความซ้ำซอนกับหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

     2 .  พ ิจารณาการบ ูรณาการร วมก ับสาขาว ิชาเทคโนโลย ีการอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ตองการลดจำนวน

หลักสูตรที่มีความใกลเคยีงกัน 

     3. ทบทวนแผนการเรียนท่ีมีทั้งแผนการเรียนหลักสูตรปกติ และแผนการเรียน

หลักสูตรการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) โดยควรมีเฉพาะแผนการเรียนหลักสูตรการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทำงานเพียงแบบเดียว 
 

 5.2 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

   ดวยคณะครุศาสตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัด

การศกึษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  เพ่ือเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จึง

ขอเสนอ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น จึงนำเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 



 
 

 

 

   มติที ่ประชุม :  เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี ้

     1. ตรวจสอบหนวยกิตของรายวิชาแกนรวม  

     2. ควรระบุรายชื่ออาจารยพิเศษ และอาจารยผูสอน 

     3. ตรวจสอบเกณฑการสำเร็จการศึกษาใหถูกตองตามขอบังคับ วาดวย การ

จัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

     4. ตรวจสอบความถูกตองของจำนวนหนวยกิตในแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

และควรจัดแผนการเรียนในรูปแบบ 3 ภาคการศึกษา 

     5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ในกรณผีูชวยศาสตราจารย ดร.ชยากานต เรืองสุวรรณ ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรไมเปนไป

ตามคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

     6. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการที ่ไดร ับการเผยแพรในประวัติอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร กรณี หนังสือ/ตำรา ที่ไมไดผานการขอตำแหนง

วิชาการไมสามารถนำมาใชได 

     7. ตรวจสอบความถูกตองของสารบัญ 

     8. ตรวจสอบการใชชื ่อ รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ปรีเอี ่ยม เปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากอาจมีการใชชื่อซ้ำกับหลักสูตรอ่ืน 
 

 5.3  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

  ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560 

มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร  จากเดิม   

อาจารยธนาภรณ  ทัศนภักดิ์  เปล่ียนแปลงเปน  ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  มีนาสันติรักษ  เนื่องจาก 

อาจารยธนาภรณ  ทัศนภักดิ์ ไดยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  โดยผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  

มีนาสันติรักษ  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป   

ยอนหลังจำนวน 2 รายการ  

2. เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเนื่องจากรายวิชา 

ภาษาอังกฤษธรุกิจ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ไดรับแจง

จากประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ไดทำการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และคำอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จึงตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกัน  

จากเดิม  3023318  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  เปล่ียนแปลงเปน  3023100  ภาษาอังกฤษธุรกิจ   



 
 

 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560  

       จากเดิม...อาจารยธนาภรณ  ทัศนภักดิ์      

      เปลี่ยนแปลงเปน...ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  มีนาสันติรักษ 

     การเปลี ่ยนรหัสรายวิชา ใหหลักสูตรทบทวนเนื ่องจากเปนกรณี

เดียวกันกับการขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอสังเกตโดยใหทางหลักสูตรทบทวนจำนวนหนวยกิตภาคทฤษฎี

และปฏิบัติใหเหมาะสม และทบทวนคำอธิบายรายวิชาที่ขอจะขอเปลี่ยนแปลงใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

และใหนำกลับมานำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งโดยใหตัวแทนของหลักสูตรเขาชี้แจงรายละเอียด

การขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา หากทางหลักสูตรยังมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย

รายวิชาใหม 
 

 5.4 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการเงิน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการเงิน  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2561  มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  จากเดิม อาจารยณฐภศา   

เดชานุเบกษา   เปลี่ยนแปลงเปน  รองศาสตราจารยภณิตา  สุนทรไชย  เนื่องจาก อาจารยณฐภศา    

เดชานุเบกษา   ไปเปนอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล 

(หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม  พ.ศ.2563  โดยรองศาสตราจารยภณิตา  สุนทรไชย   มีคุณสมบัติ

ในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมี

คุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป  ยอนหลังจำนวน 3 รายการ  

และขอเพิ่มรายชื่อ รองศาสตราจารยภณิตา สุนทรไชย เปนอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิมจำนวน               

5 คน เพ่ิมเปนจำนวน 6 คน โดยท่ี รองศาสตราจารยภณิตา สุนทรไชย เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติของ

อาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  จึงนำเสนอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการเงิน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561     

       จากเดิม...อาจารยณฐภศา   เดชานุเบกษา 

       เปล่ียนแปลงเปน... รองศาสตราจารยภณติา  สุนทรไชย 

      เห ็นชอบใหเพ ิ ่มอาจารยประจำหล ักสูตรบริหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการเงิน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  จากเดิมจำนวน  5  คน  เพิ่มเปนจำนวน  

6  คน  คือ  รองศาสตราจารยภณิตา สุนทรไชย 
 



 
 

 

 5.5 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561   

มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารยปริญญา  ทองคำ 

เปลี่ยนแปลงเปน  ผูชวยศาสตราจารยธันวาพร  วิมลชัยฤกษ  เนื่องจาก อาจารยปริญญา  ทองคำ           

ไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา)  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  โดยผูชวยศาสตราจารยธันวาพร  วิมลชัยฤกษ  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 

และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ  จึงนำเสนอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ บร ิ หารธ ุ รก ิจบ ัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561      

       จากเดิม...อาจารยปริญญา  ทองคำ 

       เปล่ียนแปลงเปน...ผูชวยศาสตราจารยธันวาพร  วิมลชัยฤกษ    
 

5.6  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจำหลักสูตรบัญชบีณัฑิต  สาขาวิชาบัญช ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ดวยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  มีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ดังนี ้

1. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยไอลัด

ดา  โองกลาง  เปล่ียนแปลงเปน  ผูชวยศาสตราจารยปยะวรรณ  ยางคำ  เนื่องจาก  ผูชวยศาสตราจารย 

ไอลัดดา  โองกลาง ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โดยผูชวยศาสตราจารย 

ปยะวรรณ  ยางคำ  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป 

ยอนหลังจำนวน 2 รายการ   

2. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม  อาจารยนิธิภักดิ์  กทิ

ศาสตร  เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยสราดา  วงศมังกร เนื่องจาก  อาจารยนิธิภักดิ์  กทิศาสตร ยายไป

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม พ.ศ.2563  โดย

อาจารยสราดา  วงศมังกร มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ

เผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ  

3. ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม  อาจารยรณิดา  วงศมังกร 

เปล่ียนแปลงเปน  อาจารยสราดา  วงศมังกร เนื่องจากไดเปลี่ยนชื่อ  

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 



 
 

 

 มติที่ประชมุ  : เห ็นชอบใหเปล ี ่ยนแปลงอาจารยผ ู  ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร และ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  

  จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยไอลัดดา  โองกลาง  

  เปลี่ยนแปลงเปน...ผูชวยศาสตราจารยปยะวรรณ  ยางคำ 

  จากเดิม...อาจารยนิธิภักดิ์  กทิศาสตร   

  เปลี่ยนแปลงเปน...อาจารยสราดา  วงศมังกร 

  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑติ   

สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

      จากเดิม...อาจารยรณิดา  วงศมังกร 

      เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยสราดา  วงศมังกร 
  

 5.7 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

ความประสงคจะเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผู ชวยศาสตราจารย 

เกร ียงไกร  นามนัย  เปล ี ่ยนแปลงเป น  รองศาสตราจารยอ ัจฉรพร  เฉลิมช ิต  เน ื ่องจาก  

ผู ช วยศาสตราจารยเกรียงไกร  นามนัย  ยายไปเปนผู รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โดย 

รองศาสตราจารยอัจฉรพร  เฉลิมชิต  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 3 รายการ และมีงานวิจัยจำนวน  1 รายการ   

2. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร  จากเดิม  รองศาสตราจารยวีระกิตติ์  

เสารม  เปลี่ยนแปลงเปน  รองศาสตราจารยอัจฉรพร  เฉลิมชิต และผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร  

นามนัย  โดยมีคุณสมบัติในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป 

ยอนหลังจำนวน 4 รายการ โดยมีผลงานวิจัยจำนวน  3 รายการ  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อ

พิจารณา 
 

มตทิี่ประชุม  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร  นามนัย 

     เปล่ียนแปลงเปน...รองศาสตราจารยอัจฉรพร  เฉลิมชิต   

  



 
 

 

 

      เห็นชอบใหเปลี ่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 จากเดิม...รองศาสตราจารยวีระกิตติ์  เสารม 

     เปล่ียนแปลงเปน...รองศาสตราจารยอัจฉรพร  เฉลิมชิต และ 

             ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร  นามนัย 
 

 5.8 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2561 มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. ขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผู ชวยศาสตราจารย 

เกร ียงไกร  นามนัย  เปล ี ่ยนแปลงเป น  รองศาสตราจารยอ ัจฉรพร  เฉลิมช ิต  เน ื ่องจาก 

ผู ช วยศาสตราจารยเกร ียงไกร  นามนัย  ยายไปเปนผู ร ับผ ิดชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  

โดยรองศาสตราจารยอัจฉรพร  เฉลิมชิต  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 3 รายการ และมีงานวิจัยจำนวน  1 รายการ    

2. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร  จากเดิม  รองศาสตราจารยวีระกิตติ์  

เสารม  เปลี่ยนแปลงเปน  รองศาสตราจารยอัจฉรพร  เฉลิมชิต และผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร  

นามนัย  โดยมีคุณสมบัติในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป 

ยอนหลังจำนวน 4 รายการ โดยมีผลงานวิจัยจำนวน 3 รายการ  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 
 

มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร  นามนัย 

     เปล่ียนแปลงเปน...รองศาสตราจารยอัจฉรพร  เฉลิมชิต   

      เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 จากเดิม...รองศาสตราจารยวีระกิตติ์  เสารม 

     เปล่ียนแปลงเปน...รองศาสตราจารยอัจฉรพร  เฉลิมชิต และ 

             ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร  นามนัย 

  



 
 

 

 
 

 5.9 การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

คณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561  มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยกัมพล  

ศรีธัญรัตน เปล่ียนแปลงเปน อาจารยเอกวิทย  ลำพาย เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยกัมพล  ศรีธัญรัตน  

ไดเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30  กันยายน 2562  โดยอาจารยเอกวิทย  ลำพาย  มีคุณสมบัติในการ

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคณุวุฒิ

ปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ จึงนำเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

  จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยกัมพล  ศรีธัญรัตน 

      เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยเอกวิทย  ลำพาย   
 

 5.10 การพิจารณาเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 และอื่นๆ 

ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  

ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

1. ขอเปล ี ่ยนแปลงอาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร จากเด ิม Ms.Wang Yang  

เปลี่ยนแปลงเปน  Ms.Qin Qi  เนื่องจาก Ms.Wang Yang  ไดสิ้นสุดสัญญาจางและไมประสงคตอ

สัญญาจาง เมื ่อวันที ่ 30 กันยายน 2562  โดย Ms.Wang Yang  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 

และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ 

2. ใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนไดเรียนภาคฤดูรอน 

3. ขอเปลี่ยนแปลงแกไขลักษณะความรวมมือทางวิชาการของแขนงวิชาภาษาจีนเพ่ือ

อาชีพ โดยเพิ่มเติมกรณีที่นักศึกษามีความสนใจและตองการเพิ่มพูนทักษะความรูภาษาจีน ณ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนนักศึกษาที ่ไมพึงประสงคจะไปเพิ ่มพูนความรูภาษาจีน ณ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ใหเรียนตามแผนการเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงนำเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

   มติที่ประชมุ  : เห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 และอ่ืนๆ ดังนี ้

 จากเดิม...Ms.Wang Yang    

      เปล่ียนแปลงเปน...Ms.Qin Qi  
  



 
 

 

 เห็นชอบใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนภาคฤดูรอน  

 เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงแกไขลักษณะความรวมมือทางวิชาการของ

แขนงวิชาภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 
 

 5.11 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 

ศิลปกรรมศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

ดวยหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561   

มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม รองศาสตราจารย วาที่พันตรี 

กิตติกรณ  บำรุงบุญ เปลี่ยนแปลงเปน  อาจารยอนุชิต  โรจนชีวินสุภร  เนื่องจากรองศาสตราจารย  

วาที่พันตรีกิตติกรณ  บำรุงบุญ ไดลาออกเพ่ือไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยอาจารยอนุชิต  โรจนชีวินสุภร  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ

การเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561   

 จากเดิม...รองศาสตราจารย วาที่พันตรีกิตติกรณ  บำรุงบุญ  

      เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยอนุชิต  โรจนชีวินสุภร   
 

 5.12 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

ดวยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม 

อาจารยวิกรณกิจ  อินทรจันทร  เปลี ่ยนแปลงเปน  อาจารยนิภาภรณ  จงวุฒิเวศย  เนื ่องจาก  

อาจารยวิกรณกิจ  อินทรจันทร จะตองกลับไปพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีซึ่งสงผลกระทบตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารพัฒนาหลักสูตร  โดยอาจารยนิภาภรณ  จงวุฒิเวศย  

มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 

3 รายการ  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561   

 จากเดิม...อาจารยวิกรณกิจ  อินทรจันทร   

      เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยนิภาภรณ  จงวุฒิเวศย   
  



 
 

 

 
 

 5.13 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

  ดวยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561  มีความประสงคขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม  อาจารยชมนาถ   

แปลงมาลย เปลี่ยนแปลงเปน  รองศาสตราจารย วาที่พันตรีกิตติกรณ  บำรุงบุญ  เนื่องจากอาจารย 

ชมนาถ แปลงมาลย  ไดลาออกจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย วาที่พันตรี 

กิตติกรณ บำรุงบุญ  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และ  มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  

5 ป ยอนหลังจำนวน 3 รายการ  โดยมผีลงานวิจัยจำนวน 3 รายการ  จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

วัฒนธรรมศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 จากเดิม...อาจารยชมนาถ  แปลงมาลย 

      เปล่ียนแปลงเปน...รองศาสตราจารย วาที่พันตรีกิตติกรณ บำรุงบุญ 
 

 5.14 การพ ิจารณาขอแต งต ั ้ งอาจารย พ ิ เศษ สาขาว ิชาว ิศวกรรมการจ ั ดการ                               

คณะวิศวกรรมศาสตร  

ดวยสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร ขอแตงตั ้งอาจารยพิเศษ      

จำนวน 2  ราย  คือ   

1. นางสาวอรรจนกมล  สัตยฌุชนม  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

การจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารยพิเศษระดับปริญญาตรี

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี  พ.ศ.2558  โดยมีคณุวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา    

2. รองศาสตราจารยสุคนธ  อาจฤทธิ์  วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(วศ.ม.) เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของอาจารย

พิเศษระดับปริญญาตรีตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี  พ.ศ.2558  โดยมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท

หรือเทียบเทา 

โดยทั้ง 2 รายเปนผู มีความรู ความสามารถและมีวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตรอันเกิด

ประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

   มติท่ีประชมุ : อนุมัติใหแตงตั้งอาจารยพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร  จำนวน  2  ราย  

คือ 

               1. นางสาวอรรจนกมล  สัตยฌุชนม   

     2. รองศาสตราจารยสุคนธ  อาจฤทธิ์   

  



 
 

 

 
 

 5.15 การพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 

2562  

   ดวยสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น 181 ราย  ประกอบดวย 

    1) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 167 ราย 

    2) ระดับปริญญาโท จำนวน 12 ราย 

    3) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย 

              รวม จำนวน 181 ราย 

   จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

   มติที่ประชมุ  : อนุม ัติรายช ื ่อผ ู สำเร ็จการศ ึกษาระด ับบ ัณฑิตศ ึกษา ประจำ 

ปการศึกษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น 181 ราย  ประกอบดวย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จำนวน  

167  ราย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  12  ราย  และระดับปริญญาเอก  จำนวน  2  ราย 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา  16.10 น. 

 

 อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 



 
 

 

 


