
รายงานการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 

วันที่  11  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ หองประชมุวิญูคุวานันทฯ 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.ประนอม  จันทรโณทัย ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร.พรอัมรินทร  พรหมเกิด ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสงวน  ปสสาโก ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันทนยี  พลวิเศษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11.. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  อินทะตา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารย ดร.วีระพน  ภานุรักษ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ  จันทรศิริ ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการฯ กรรมการและ 

                                         ผูชวยเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูศิริ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร.สุชีลา  เตชะวงคเสถียร ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.จำนง  วงษชาชม ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยวีณา  วีสเพ็ญ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

6. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย  ผูปฏิบัติหนาที่                     

2. อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภคัวรกุล  ผูปฏิบัติหนาที่                     

3. นางอำนวยพร  บำรุงบุญ  ผูปฏิบัติหนาที่                     



เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

รองศาสตราจารย ดร.นิรุต  ถึงนาค  อธิการบดีกลาวเปดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563  

วันที่ 11 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมวิญูคุวานันทฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา  
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 
 

 1.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

  รองศาสตราจารย  ดร.น ิร ุต ถึงนาค อธ ิการบดี กล าวขอบคุณและมอบโลขอบคุณ

คณะกรรมการสภาวิชาการที่ครบวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ ประเภทผู ทรงคุณวุฒิ และ คณาจารย

ประจำคณะ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหนง ตั้งแตวันที่  16  มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 15  มีนาคม  2563  

  

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

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ 4/2563   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาได จัดทำ 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 โดยใหมีการถอนระเบียบวาระที่ 5.6  
 

 2.2 การรับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 

ว2/2563  

   ตามที ่สภาวิชาการไดม ีการประชุมสภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่  ว2/2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) รายงานการประชุมสภา

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ครั ้งที ่ ว2/2563 นำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบ แกไข เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน  5  หนา  จึงนำเสนอตอที่ประชุม

สภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
 

   มติที ่ประชุม : ร ับรอง (ราง) รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งที่ ว2/2563 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 



 3.1 รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

ครั้งที่ ว2/2563 

   ตามที ่สภาวิชาการ ได ม ีการประชุมสภาวิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งที่ ว2/2563 ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ไดตดิตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว2/2563 เปนที่เรียบรอย จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 

   มติท่ีประชมุ : รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ว2/2563  

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

    ไมมี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพจิารณา 
 

 5.1 การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

      ดวยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2561  มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี ้

1. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร จากเดิม   อาจารย

วงศผกา  พิมพา  เปลี่ยนแปลงเปน  ผูชวยศาสตราจารยศิวดล  กัญญาคำ  เนื่องจาก     อาจารยวงศผกา  

พิมพา  ไดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  โดย ผูชวยศาสตราจารยศิวดล  กัญญาคำ  มีคุณสมบัติในการเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 โดยมีคณุวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ   

2. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม   อาจารยรัชทิน  เมืองนาค   

เปลี ่ยนแปลงเปน  อาจารยวรกฤต  ชางจตุร ัส เน ื ่องจาก  อาจารยร ัชทิน  เมืองนาค  ไดเสียช ีวิต                 

โดย   อาจารยวรกฤต  ชางจตุรัส มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  

5 ป ยอนหลังจำนวน 1 รายการ   

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

     มติที่ประชมุ  : เห็นชอบใหเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จำนวน 2 ราย 

ไดแก 

 

 



                                        จากเดิม...อาจารยวงศผกา  พิมพา  

เปล่ียนแปลงเปน...ผูชวยศาสตราจารยศิวดล  กัญญาคำ   

จากเดิม...อาจารยรัชทิน  เมืองนาค 

เปล่ียนแปลงเปน... อาจารยวรกฤต  ชางจตุรัส  
     

 5.2  การพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

               ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  มีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผูชวยศาสตราจารยธันวาพร  วิมลชัยฤกษ  

เปล่ียนแปลงเปน  อาจารยวิชา  เลี่ยมสกุล เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยธันวาพร  วิมลชัยฤกษ  คุณสมบัติไมตรง

ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552   โดย อาจารยวิชา  เลี ่ยมสกุล                 

มีคุณสมบัติในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาทางคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2552 โดยมีรายวิชาที่ไดรับการศึกษาทั ้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เกี ่ยวของกับสาขาทางดาน

คอมพิวเตอรไมนอยกวา 30 หนวยกิต และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 โดยมีคณุวุฒิปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  5 ป ยอนหลังจำนวน 4 รายการ 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

        มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561    

                                        จากเดิม...ผูชวยศาสตราจารยธันวาพร  วิมลชัยฤกษ    

เปล่ียนแปลงเปน...อาจารยวิชา  เลี่ยมสกุล    
 

 5.3 การพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2562    

     ดวย สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดเสนอรายชื ่อผู สำเร็จการศึกษา  ประจำป

การศกึษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น  47  ราย  ประกอบดวย 

1. ระดับปริญญาโท     จำนวน   31    ราย 

2. ระดับปริญญาเอก     จำนวน   16   ราย 

จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผูสำเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา   

              มติที ่ประชุม  : เห็นชอบการใหปริญญาบัตรบัณฑิตของผู สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2562  รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย  ประกอบดวย  ระดับปริญญาโท  จำนวน  31  ราย  

และระดับปริญญาเอก  จำนวน  16  ราย 

 
 



            5.4 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

                 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.พ.ว.)                         

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2563  ไดมีมติเห็นชอบการพิจารณาผลการประเมินผล

งานทางวิชาการของผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  โดยวิธีปกติ  จำนวน  2  ราย  

และระดับรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  จำนวน  1 ราย   จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 

               มติที่ประชมุ :  เห็นชอบการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอกำหนดตำแหนง

ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย  โดยวิธีปกติ  จำนวน  2  ราย และระดับรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ  

จำนวน  1 ราย    

 

 5.5 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

                 ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  เพ่ือเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จึงขอ

เสนอ (ราง)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563                 

ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

                 มติที่ประชมุ  : เห็นชอบ โดยใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภาวิชาการ และใหคณะอนุกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเปนลำดับถัดไป 

โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ดังนี ้

      1. ทบทวนประเภทของหลักสูตร ควรมีแผนการเรียนแบบ WIL เต็มรูปแบบ 

      2. ปรับปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร ใหสอดคลองกับปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย 

      3. ควรแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมขององคกรรวมผลิตในการพัฒนาหลักสูตร 

      4. ทบทวนตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ใหครบถวน 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  วาระอื่นๆ 

 ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 อาจารย ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 อาจารย ดร.ชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง ผูตรวจรายงานการประชุม 



 


