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ข่าวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 และครั้งที่ ว1/2563 (วาระเวียน) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการประชุมฯ คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. 

โดยจัดการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) และแบบปกติโดยมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าห้องประชุม และน่ัง
เว้นระยะห่างระหว่างประชุม (Social Distancing) ทั้งน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 2/2563 เมื่อ 
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และคร้ังที่ ว1/2563 (วาระเวียน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็น
ส าคัญให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ โดยสรุปที่ส าคัญ ดังน้ี  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2563 
1.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ

บัณฑิตศึกษา (คร้ังที่ 5/2562) รวมจ านวนทั้งสิ้น 33 ราย ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จ านวน 25 
ราย และระดับปริญญาเอก จ านวน 7 ราย 

2.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จาก อ.ชมนาถ แปลงมาลย์ เป็น รศ.ว่าที่พันตรีกิตติกรณ์ บ ารุงบุญ 

3.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จาก อ.ปริญญา ทองค า เป็น ผศ.ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์ 

4.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 จาก ผศ.กัมพล ศรีธัญรัตน์ เป็น อ.เอกวิทย์ ล าพาย 

5.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จาก อ.วิกรณ์กิจ อินทร์จันทร์ เป็น อ.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ 

6.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 แขนงวิชาทัศนศิลป์ แขนงวิชาประยุกต์ศิลป์ จาก รศ.ว่าที่พันตรี กิตติกรณ์ บ ารุงบุญ เป็น อ.อนุชิต โรจนชีวินสุภร   

7.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จาก อ.ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์ เป็น ผศ.นุชนาถ มีนาสันติรักษ์ 

8.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จาก ผศ.เกรียงไกร นามนัย เป็น รศ.อัจฉรพร เฉลิมชิต และอนุมัติให้เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ  
1) รศ.อัจฉรพร เฉลิมชิต 2) ผศ.เกรียงไกร นามนัย   

9.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จาก ผศ.เกรียงไกร นามนัย เป็น รศ.อัจฉรพร เฉลิมชิต และอนุมัติให้เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ  
1) รศ.อัจฉรพร เฉลิมชิต 2) ผศ.เกรียงไกร นามนัย   

10.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จาก อ.ณฐภศา เดชานุเบกษา เป็น รศ.ภณิตา สุนทรไชย และอนุมัติให้เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คือ รศ.ภณิตา สุนทรไชย 

11.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 1) จาก ผศ.ไอลัดดา โอ่งกลาง เป็น ผศ.ปิยะวรรณ ยางค า 2) จาก อ.นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์ เป็น อ.สราดา วงศ์มังกร และอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก อ.รณิดา วงศ์มังกร เป็น อ.สราดา วงศ์มังกร 

12.สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 จาก Ms.Wang Yang  เป็น Ms.Qin Qi  อนุมัติให้มีการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อนตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียน โดยสามารถให้เรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย แทนการไปเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ไปท า
ข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

13.สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 

อ่านต่อหน้า 2 ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อ)  
14. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาวทัศนีย์ ศิริบ าเพ็ญ คลังจังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ทั้งน้ี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี ว1/2563 (วาระเวียน) 
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ

บัณฑิตศึกษา (คร้ังที่ 6/2562) รวมจ านวนทั้งสิ้น 15 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท จ านวน 12 ราย ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ราย 
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 
3. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
4. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการ

บริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 
5. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563 (WIL) 
6. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
7. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 จาก รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม เป็น ผศ.ว่าที่ ร.ต.อรัญ ซุยกระเดื่อง และอนุมัติให้เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คือ รศ.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์  

8. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะ
แนวคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (ค.บ. 5 ปี) จาก อ.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์ เป็น อ.ไพรินทร์ ทองกลม  

9. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จาก อ.วิชา เลี่ยมสกุล เป็น อ.ภาสกร ธนศิระธรรม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จาก อ.วิชา เลี่ยมสกุล เป็น อ.ภาสกร ธนศิระธรรม และอนุมัติให้เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 1 ) อ.บัณฑิต สุวรรณโท  
2) อ.ชเนตตี พิมพ์สวรรค์   

10. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
และอนุมัติให้ปรับลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก 5 ราย เหลือ 3 ราย 

11. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มรายวิชาเฉพาะด้านเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ส าหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดตามได้ที่ 
http://council.rmu.ac.th/newcouncil/ หรือเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย หลังจากผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อน่ึง สภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมคร้ังที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 หากหน่วยงานใดมีเร่ืองที่จะน าเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการเสนอเร่ือง โดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด 
จ านวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการส านักงานสภามหาวทิยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา เบอร์ภายใน 317 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อฝ่ายเลขานุการส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะด าเนินการตามขั้นตอนและ
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
มรม.รับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป. ) รุ่นที่ 35 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป. ) รุ่นที่ 35 ซึ่งเป็นการ
จัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษาโดยใช้เวลานอกเวลา
ปฏิบัติการงานประจ า อันเป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ เพื่อน าไปใช้พัฒนาการท างานให้ดีขึ้น  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาในโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 35 ในระดับ
ปริญญาตรี 4 ป,ี ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษา และ ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปะบัณฑิต และหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

การสมัคร ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.rmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมพิมพ์ใบช าระเงิน และเงินค่าสมัคร 300 บาท น าไปช าระเงินท่ีธนาคารตามที่ระบุภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท กศ.บป. รุ่นที่ 35 ตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ทีเ่ว็บไซต์ 
www.rmu.ac.th ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาที่จะเปิดสอนได้ต้องมีผู้สมัครไม่น้อยกว่า 35 คน 
 

http://council.rmu.ac.th/newcouncil/

