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 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 1/2564 

(โดยการประชุมปกติและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดทีี่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2564   

ณ หองประชมุอธิการบด ีชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

................................................................ 

รายชื่อกรรมการผูเขาประชุม (โดยการประชุมปกติ) 

1. รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค อธิการบดี                 ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิร ิ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

รายชื่อกรรมการ (โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

1. ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยเมชฌ  สอดสองกฤษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยบัณฑิตา  สวัสด ี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

16. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

17. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

ผูไมสามารถเขารวมประชมุ 

1. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสริมฯ ผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม  
1. อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                     
2. อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมฯ                   
3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ ในการประชุมฯ                    
4. วาที่ ร.ท.กลาณรงค  ศรีวาป ผูปฏิบัติหนาที่ ในการประชุมฯ                    

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารยนิรุต  ถึงนาค  ประธานกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

1.1 เรื่องแจงใหทราบจากประธาน 

1.1.1 การสรรหาคณบดีและผูอำนวยการสำนัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาสารคาม 

   ประธาน ไดแจงใหที ่ประชุมทราบวา ชวงนี ้มหาวิทยาลัยอยูในชวงการสรรหาคณบดี               

จำนวน  5  คณะ  และผูอำนวยการสำนัก  จำนวน  6  สำนัก  ซึ่งจะหมดวาระในวันที่  7  เมษายน  2564  

   ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบฯ 
 

1.1.2 คณะกรรมการสมานฉันทวุฒิสภา 

 ประธาน ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสมานฉันทวุฒิสภา  

มีหนาที่รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน นำเสนอและสื่อสารตอสาธารณะ 

ในประเด็นเก่ียวกับการสรางความปรองดองสมานฉันท และการดำเนินงานของคณะกรรมการสมานฉันท 

 ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบฯ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุม และ (ราง) รายงานการประชุม 
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 1/2564   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564   
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 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

1/2564  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 9/2563 เมื่อพฤหัสบดีท่ี  17  ธันวาคม  2563  เวลา 09.30 น. นั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ได

ดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 

นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แกไข เพื่อรับรองรายงานการประชุม จึงนำเสนอ

ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 โดยมีแกไข ดังนี้  

  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพ่ือพิจารณา  5.2   

   จากเดิม   ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอเสนอปรับปรุง 

   แกไขเปน  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอหลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่  9/2563 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 9/2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติที่ประชุม : รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563  

  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 
 

4.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ                

การสื่อสารเพื่อการศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564   

  สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563               

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2563   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อการศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  เปดสอนใน              

ภาคการศึกษาที่ 1/2564  ที่ประชุมมีมติใหนำกลับไปแกไขตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการและนำเขา

มาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  ที่ไดแกไขแลวตอที่ประชุมสภาวิชาการ

เพ่ือพิจารณา 

  มติที่ประชมุ  : ใหดำเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ และที่ประชุม

มอบหมายให ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกตองกอนนำเขามา

เสนอที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง โดยคณะกรรมการสภาวิชาการไดมีมติใหแกไข ดังนี ้

1. ตรวจสอบและแกไขขอมูลประวัติอาจารยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ใหถูกตองและสอดคลองกันในหัวขอ 1.9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และภาคผนวก ค  

2. แกไข หัวขอ 1.14 ความคาดหวังของหลักสูตรเม่ือนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้น

ในแตละปการศึกษา เพ่ือใหสะทอนถึงตัวตนของหลักสูตรปริญญาเอก โดยในปสุดทายควรใหเห็นถึงนวัตกรรม

หรือองคความรูใหมที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้น ใหเห็น Learning out come สุดทาย 

 - ปที่ 2 นักศึกษาตองทำวิจัยได ดำเนินการวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรู 

 - ปที่ 3 เกิดองคความรูใหม เพ่ือเผยแพร 

3. แกไขแผนการศึกษา โดยใหมีเฉพาะแบบ 2.1  

4. ตรวจสอบความถูกตองของคุณสมบัติของผูเขาศึกษา โดย 

 - ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบ และลำดับเลข 

 - กำหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหชัดเจน เพ่ือใหผูที่ไมมีประสบการณ 

หรือจบใหมสามารถเขาศึกษาได 

 - เพิ่มวิชาเสริมพื ้นฐานทางการศึกษา แบบ NC สำหรับปรับพื้นฐาน

ใหกับผูเขาศึกษาที่ไมไดจบทางการศกึษาทางดานการศึกษา 

5. แกไขชื่อวิชา 8093101 จากเดิม วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง แกไขเปน วิธี

วิทยาขั้นสูง 

6. แกไขชื่อวิชา 2001101 จากเดิม การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือการศึกษา แกไขเปน วิธีวิทยาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และแกไข

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับภาษาไทย จากเดิม presentation of future study แกไข

เปน presentation of research proposal in ICT for the future 

7. แกไขชื ่อวิชา 2003101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื่อ

การศกึษา แกไขเปน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

8. แกไขคำอธิบายรายวิชา วิทยานิพนธ ใหระบุวาตองเผยแพรผลงานวิจัย

ในวารสารระดับนานาชาติ และระบุฐานขอมูลของวารสารใหชัดเจน 

9. เพิ่มเติมผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ระดับปริญญาเอกควรใหได

องคความรูใหมหรือนวัตกรรม 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

 ด วยคณะร ัฐศาสตร และร ัฐประศาสนศาสตร   ขอเสนอปร ับปร ุ ง (ร าง) หล ักส ูตร  

ร ัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปนหลักสูตร  

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปดสอนในภาคเรียน

ที่ 1/2564  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564    

 มติที่ประชมุ  : เห ็นชอบ (ร  าง)  หล ักส ูตรร ัฐประศาสนศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา  

รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  โดยใหดำเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ และที่ประชุมมอบหมายให ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ

ความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป คณะกรรมการสภาวิชาการไดมีมติใหแกไข ดังนี ้

1. ทบทวนปรับลดจำนวนหนวยกิตลง โดยอาจตัดรายวิชา การประเมินผล

ทรัพยากรมนุษย 

2. แกไข หัวขอ 1.14 ความคาดหวังของหลักสูตรเม่ือนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้น

ในแตละปการศึกษา  

3. แกไขชื ่อวิชา 6212112 จากเดิม วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 

แกไขเปน วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร 

4. แกไขคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยวา “ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี” จากเดิม Meaning, concept, and theory แกไขเปน 

Concept and theory 

5. ตรวจสอบการใช “;” และ “,” ในการเขียนคำอธิบายรายวิชาให

เหมาะสม 

6. แกไขชื ่อวิชา 6212103 จากเดิม การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

แกไขเปน การบริหารทรัพยากรมนุษย และเพ่ิมเติมคำอธิบายใหครอบคลุม 

7. เพ่ิมเหตุผลในการกำหนดรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะดานที่ครอบคลุมองค

ความรูทั้ง 5 ดาน ตาม มคอ. 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

8. แกไขแผนรับนักศึกษา โดยแยกภาคปกติ และภาค กศ.บป. ออกจากกัน 

และตรวจสอบงบประมาณรายรับใหสอดคลองกับแผนรับนักศึกษา 

9. แกไขรูปแบบของแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรูจากหลักสูตรรายวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)  
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10. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือ 

โดยการระบุจำนวนหนา ใหใสคำวา “หนา” หลังจำนวนหนาดวย 

11.  แกไขรหัสวิชา นโยบายสาธารณะ ในหนา 40 ใหถูกตอง 

 

5.2  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

เทคโนโลยี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
 

  ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเสนอปรับปรุง (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เปน หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขานว ัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เพื ่อเป ดสอนใน              

ภาคเรียนที่  1/2564 จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

  มติที่ประชมุ  : ใหดำเนินการแกไขตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ และที่ประชุม

มอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ  และ ผูชวยศาสตราจารยวรรทณา  สินศิริ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกตองกอนนำเขามาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง ดังนี้โดยคณะกรรมการ

สภาวิชาการไดมีมติใหแกไข ดังนี ้ 

1. ทบทวนป พ.ศ. ในการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับปที่เริ่มเปดสอน

และความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. ตรวจสอบความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย 

3. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษาใหกระชับ ชัดเจน 

4. ทบทวน หัวขอ 1.14 ความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จ

สิ้นในแตละปการศกึษา  

5. เพิ ่มขอมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาใน

การวางแผนหลักสูตร 

6. เพิ ่มหมายเหตุในหัวขอ 3.3.1 หมวดวิชาแกนรวม โดยระบุวิชาที ่ มี                 

การเรียนแบบ NC เพ่ือใหสอดคลองกับจำนวนหนวยกิตที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร 

7. อธิบายรายละเอียดของ Module ที ่กำหนดไวในแผนการศึกษาให

ชัดเจน 

8. แกไขชื่อวิชา 8073103 จากเดิม ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร แกไข

เปน วิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร 

9. ตรวจสอบการใช “;” และ “,” ในการเขียนคำอธิบายรายวิชาให

เหมาะสม 



~ 7 ~ 
 

10.  แกไขคำอธิบายรายวิชา 7071101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม โดยเพ่ิมความหมายและสาระสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล 

11.  แกไขคำอธิบายรายวิชา 7071103 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีเพ่ือ

การวางแผนการเงิน จากเดิม หลักเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเพิ่ม

ประเด็นที่เก่ียวกับ Blockchain, Cryptocurrency, Digital yuan และ AI กับการวางแผนและการบริหารทาง

การเงิน 

12.  แกไขคำอธิบายรายวิชา 7071104 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน 

โดยเพ่ิมความหมายและสาระสำคัญของวิศวกรสังคม 

13.  แกไขคำอธิบายรายวิชา 7071211 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล โดยเพิ่ม

ขอมูลการใชภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลใหโดดเดน  

14.  แ ก  ไ ขค ำ อธ ิ บ า ย ร าย ว ิ ช า  7071212 น ว ั ตก ร รมด ิ จ ิ ท ั ล เ พ่ื อ                                

การประกอบการชุมชน โดยแกไข จากเดิม สตารทอัฟ แกไขเปน สตารทอัพ และแกไขคำอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน 

15.  แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชา 7071215 นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ชุมชน จากเดิม Innovation of Community Health Promotion แกไขเปน Innovation of Community 

for Health Promotion 
 

 5.3  การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และระดับบณัฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2563   

ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศกึษา ประจำป 

การศึกษา  2563 เพื่อเห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศกึษา  ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  345  ราย  ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาตร ี  จำนวน  294   ราย 

2. ระดับปริญญาโท     จำนวน    37   ราย 

3. ระดับปริญญาเอก     จำนวน    14   ราย 

รวมทั้งสิ้น   จำนวน   345  ราย 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศกึษา ประจำปการศึกษา  2563  
 

  มติที่ประชมุ  : เห็นชอบการใหปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  รวมจำนวนทั้งสิ้น  345  ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญา

ตรี  จำนวน  294  ราย  ระดับปริญญาโท  37  ราย และระดับปริญญาเอก  จำนวน  14  ราย และให

ตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธและชื่อบทความที่ตีพิมพเผยแพรในรายที่ 6  ระดับปริญญาเอก 
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5.4  การพิจารณาขอปรับลดจำนวนอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร 
 

ดวยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศกรรมระบบอาคาร หลักสูตรใหม พ.ศ 2557   

ไดดำเนินการขอปดหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปดหลักสูตร ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง

ท ี ่  10/2563 เม ื ่ อว ันท ี ่   27  พฤศจ ิกายน  2563  โดยหล ักส ูตร ได  งดร ั บน ักศ ึ กษาต ั ้ ง แต  

ปการศึกษา 2563  ซึ่งปจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคารมีนักศึกษาคงคาง  จำนวน  5  ราย  (อางอิง

จากสภาพนักศึกษาแบบปกติของสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ดังนั้นเพื่อใชศักยภาพของอาจารย

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่จะพัฒนาใหม และเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาผานเกณฑการ

ประเมิน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร จึงขอปรับลดจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเหลือเพียง  3  คน ดังนี ้

1. ผูชวยศาสตราจารยวิพล  ไชยชนะ 

2.    อาจารยอนุจิตร  ภูมิพันธ 

       3.     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ดังโพนทอง   

จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชมุ  :  เห็นชอบ ขอปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร ใหเหลือเพียง  3  คน  ดังนี้                                     

1.  ผูชวยศาสตราจารยวิพล  ไชยชนะ 

2.    อาจารยอนุจิตร  ภูมิพันธ 

       3.     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ดังโพนทอง   
 

5.5  การพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรศ ิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                     

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

ดวยหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561               

มีความประสงคขอปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

1. ขอแกไขคำอธิบายรายวิชา 3023304 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการ 

ทองเที่ยว 2  เนื่องจากเมื่อผานการจัดการเรียนการสอนมา 2 ปการศึกษา พบวาเนื้อหาไมสอดคลองกับ             

ความตองการในปจจุบัน 

2. ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเลือก จำนวน 2 รายวิชา เพื่อใหมีความ 

ทันสมัยและสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน 

3. ขอแกไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 

สูรายวิชาเฉพาะดาน จำนวน 2 รายวิชา เพ่ือใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับบริบทของผูเรียนและผลลัพธ

ที่หลักสูตรคาดหวัง 
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  จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 

มติที่ประชมุ  : เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  และใหตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยใหสอดคลองกับ

ภาษาอังกฤษ 

 

 5.6  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร            

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฎศิลปและการละคร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

  ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฎศิลปและการละคร  หลักสูตรปรับปรุง              

พ.ศ. 2561  มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี ้

1. จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยดไนยา  สังเกตการณ  เปล่ียนแปลงเปน  อาจารย             

สุนิศา  โพธิแสนสุข  เนื่องจาก ผู ชวยศาสตราจารยดไนยา  สังเกตการณ  ไดลาออก  โดย อาจารยสุนิศา               

โพธิแสนสุข  มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน               

2 รายการ 

  2.จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยเจริญชัย  ชนไพโรจน    เปล่ียนแปลงเปน อาจารยพิมพวลัญช   

พลหงษ  เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยเจริญชัย  ชนไพโรจน ไดลาออก  โดยอาจารยพิมพวลัญช   พลหงษ                 

มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 2 รายการ 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา                   

  มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฎศิลปและการละคร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

   จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยดไนยา  สังเกตการณ   

        เปล่ียนแปลงเปน  อาจารยสุนิศา  โพธิแสนสุข   

        จากเดิม  ผูชวยศาสตราจารยเจริญชัย  ชนไพโรจน     

                 เปลี่ยนแปลงเปน  ผูชวยศาสตราจารยเจริญชัย  ชนไพโรจน 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 
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เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 

 

  กำหนดนัดประชุมครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 อาจารยกัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 นายชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารยภูษิต บุญทองเถิง เลขานุการสภาวิชาการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

4  มีนาคม พ.ศ. 2564  ไดรับการรับรองจากที ่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2564 เปนที่เรียบรอยแลว 

 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                                 กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 

 


