
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คร้ังที่ 5/2565 

(โดยการประชุมปกติและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดีที ่ 12  พฤษภาคม  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. ศาสตราจารยสุมาลี  ศรีสังข ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยณฐัวงศ  พูนพล ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยเมชฌ  เมธจิรนนท ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยตรีเนตร  สาระพงษ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ศรีวาป ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ  เอกสะพัง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยพรณรงค  สิริปยะสิงห ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

10. อาจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

11. อาจารยวรพันธุ  สมบัติธีระ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

12. อาจารยณิชาภา  ยศุตมธาดา ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

13. อาจารยอภิชาติ  เหล็กดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

14. อาจารยบัณฑิตา  สวัสดี ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

15. อาจารยจักรพงศ  ลิ้มสุวรรณ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 
 

 

รายชื่อกรรมการผูไมสามารถเขารวมประชุม  

1. ศาสตราจารยอรุณรัตน  ฉวีราช ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสนธยา  เกาะสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล  เยื้องกลาง ผูทรงคุณวุฒิ 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 5/2565 (โดยการประชุมปกติและผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส)  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธาน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  หรือเลขานุการแจงใหทราบ 

 ไมม ี 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองระเบียบวาระการประชุม  
 

 2.1 การรับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ครั้งท่ี 4/2565   

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทำ (ราง) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั ้งที ่ 5/2565 ซึ ่งม ีระเบียบวาระรวมทั ้งส ิ ้น 6 ระเบียบวาระ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  :  รับรอง (ราง) ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ครั้งท่ี 5/2565 เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้ง

ที่ 5/2565  

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

       ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

    ไมม ี
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565   

  ดวยคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือ

เปดสอนใน ปการศึกษา  2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา   

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565  และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ได

ตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตามมติ

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังน้ี 

1. แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา โดยแกไขจากเดิม 

เชน แกไขเปน ไดแก 

2. แกไขชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดย

ใชชื่อเต็ม 

3. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

4. เพิ ่มข อมูลอ างอิงในหัวขอ 1.11.2 โดยเช ื ่อมโยงร ัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

5. เพ่ิมเติมขอมูลงบประมาณรายจาย โดยเพิ่มหมายเหตุในรายละเอียด 

6. แกไขคำอธิบายรายวิชา 6211344 การบริหารแรงงาน โดยเพิ่มเนื้อหา

เก่ียวกับแรงงานไทยและวิกฤตสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจแพลตฟอรม 

7. แกไขคำอธิบายรายวิชา 6211345 การคลังและงบประมาณ โดยเพ่ิม

เนื้อหาเก่ียวกับนโยบายการคลัง และวินัยทางการคลัง 

8. ปรับแกไขปรัชญาของหลักสูตรใหกระชับ 

9. เพิ่มขอมูลในหัวขอ 1.12.1 การพัฒนาหลักสูตร โดยเพิ่มเหตุผลในการ

เพิ่มรายวิชา และพันธกิจของหลักสูตรในการพัฒนาภาคอีสาน 

10. ทบทวนการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน 

 
 



4 
 

5.2  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

  ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  จึงขอเสนอ (ร าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร าง) หล ักสูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาว ิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ  กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตาม

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี ้

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามคำแนะนำ

ของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 30-32 และ 36-38 

2. ตรวจสอบการกำหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หนา 77-80 

3. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

4. เพิ่มขอมูลในหัวขอ 1.12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน โดย

อางอิงหมวดทั่วไป มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่กำหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดม 

ศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. ปรับวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยตัดขอความ “เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะดังตอไปนี้” ออกทุกขอ 

6. ปรับโครงสรางหลักสูตร โดยปรับจำนวนหนวยกิตในวิชาบังคับ จากเดิม 

68 หนวยกิต แกไขเปน 67 หนวยกิต และปรบัจำนวนหนวยกิตในวิชาเลือก จากเดิม 14 หนวยกิต แกไขเปน 

15 หนวยกิต 

7. แกไขเงื่อนไขที่กำหนดในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยไมจำเปนตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

8. ตรวจสอบรายวิชาที่ตองศึกษามากอน รายวิชา 7011204 การโปรแกรม

ในระบบเว็บ ใหสอดคลองกับแผนการศึกษา 

9. ตรวจสอบความถูกตองของรหัสวิชา 

10. แกไขปรัชญาของหล ักสูตร จากเด ิม สามารถประย ุกตงานด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ แกไขเปน สามารถประยุกตความรูในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 



5 
 

11. ตรวจสอบการใชคำ “วิศวกรสังคม” 
 

5.3 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ

แอนิเมชัน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

  ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เปนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  จึงขอเสนอ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่ประชุมสภาวิชาการ

เพื่อพิจารณา 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

และแอนิเมชัน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำ โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามคำแนะนำ

ของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศร ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 26-28 

2. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ี

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

3. แกไขความคาดหวังผลลัพธของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นใน 

แตละปการศึกษา ในหัวขอ 1.14  

 3.1) ชั้นปที่ 1 จากเดิม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกไขเปน ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.2) ช ั ้นปที ่ 4 จากเด ิม มีความสามารถพัฒนาโครงงานจากสถาน

ประกอบการทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันไดตรงตามความตองการ แกไขเปน มีความสามารถ

พัฒนาโครงงานจากสถานประกอบการทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันไดตรงตามความตองการ

ของสถานประกอบการ 

4. เพ่ิมเติมขอมูลงบประมาณรายจาย โดยเพิ่มหมายเหตุในรายละเอียด 

5. แกไขคำ จากเดิม ดิจิตอล แกไขเปน ดิจิทัล 

6. ตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับผลลัพธ

การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

7. แกไขปรัชญาของหลักสูตร จากเดิม ประยุกตในงานตางๆ แกไขเปน 

สามารถประยุกตความรูและทักษะในงานตางๆ 

8. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 3 จากเดิม ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทาง

ปญญา แกไขเปน มีทักษะทางปญญา 
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9. แกไขคำอธิบายรายวิชา 7022305 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการ

เรียนการสอน จากเดิม อินเทอรเฟส แกไขเปน จัดการเรียนรู 

10. ตรวจสอบความถูกตองและรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก ค ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจำหลักสูตร 
 

 5.4 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

ดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

  ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565 จึงขอเสนอ (ราง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตอ

ที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

   มติที่ประชุม : เห ็นชอบ (ร าง) หล ักสูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี 

กรรมการผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำ โดยใหดำเนินการแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามคำแนะนำ

ของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในหนา 41-53 โดยใหมีเพียงหนึ่งยอหนา และใช

ตัวอักษรภาษาอังกฤษเปนตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนคำเฉพาะ 

2. ปรับลดจำนวนรายวิชาเลือก 

3. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ี

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

4. ตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับผลลัพธ

การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

5. แกไขวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 5.1) ข อ 2.1.3.3 จากเด ิม ม ีความรู และทักษะทางด านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและดิจิทัล เพื่อสรางบัณฑิตที่สามารถประยุกตความรูและทักษะ แกไขเปน สามารถประยุกต

ความรูและทักษะ 

 5.2) ขอ 2.1.3.5 จากเดิม สามารถวิเคราะหและสังเคราะหสูการปฏิบัติที่

เหมาะสม แกไขเปน สามารถวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูสูการปฏิบัติที่เหมาะสม 
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6. แกไขชื่อรายวิชา 7043315 การประยุกตใชเทคโนโลยีไอโอทีในชุมชน 

(Internet of Thing) โดยใหภาษาอังกฤษสอดคลองกับภาษาไทย และแกไขคำอธิบายรายวิชา โดยเพิ่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชน 

7. ตรวจสอบรายวิชาในแผนการศกึษาใหครบตามโครงสรางหลักสูตร 
 

 5.5 การพิจารณา (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  

  ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการนวัตกรรมดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  2565 จึงขอเสนอ (ราง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ตอที่

ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

นวัตกรรมดิจิทัล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยแกไขตาม รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี กรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิ ใหคำแนะนำ และมอบหมายให รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ  กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

ไดตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใหดำเนินการแกไขตาม

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1. แกไขคำอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามคำแนะนำ

ของ รองศาสตราจารยสีดา  สอนศรี และ รองศาสตราจารยสุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในหนา 39, 43-45, 49 และ 53-57 โดยใหมีเพียงหนึ่งยอหนา และใชตัวอักษรภาษาอังกฤษเปนตัวพิมพเล็ก

ทั้งหมด ยกเวนคำเฉพาะ 

2. เพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา เชน เจาหนาที่วจิัย

และพัฒนาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

3. เพิ่มขอมูลอางอิงในหัวขอ 1.11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยเชื่อมโยงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

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

4. เพิ่มขอมูลในหัวขอ 1.12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน โดย

อางอิงหมวดทั่วไป มาตรา 7 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่กำหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดม 

ศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. แกไขความคาดหวังผลลัพธของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ ้นใน 

แตละปการศึกษา ในหัวขอ 1.14 ชั้นปท่ี 4 จากเดิม นวัตกรรมเพ่ือการจัดการ แกไขเปน นวัตกรรมดิจิทัล 

6. เสนอใหเพิ่มรายวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ในรายวิชา

บังคับ 
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7. ตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถปุระสงคของหลักสูตรกับผลลัพธ

การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

8. ปรับปรัชญาของหลกัสูตรใหครอบคลุมวตัถุประสงคของหลักสูตร 

9. ควรเพ่ิมเติมรายวิชาดานการจัดการในวิชาแกนและวิชาบังคับ 

 

 

ระเบียบวาระที่  6  วาระอ่ืนๆ 

   ไมมี  

 

เลิกประชุมเวลา  16.15 น. 

  

 

 นางอำนวยพร  บำรุงบุญ ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยชัยวัฒน  สุภัควรกุล ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 อาจารยกัญชลิกา  รตันเชิดฉาย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม/ผูบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี ร.ท.ณัฏฐชัย  จันทชุม ผูชวยเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 อาจารยภูษติ บญุทองเถิง กรรมการและเลขานุการ/ตรวจรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบีที่   

12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ในการประชุมคร้ังที่  6/2565  เมื่อวันพฤหสับดีที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เปนท่ีเรียบรอยแลว 

                                                                                                               
                                                                        

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยภษูิต  บุญทองเถิง) 

                                                                      กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 

 


