ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห+องประชุมชนารัตน- วิทยาลัยนอร-ทเทิร-น จังหวัดตาก
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ+งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๓.๑.๑ อนุมัติปริญญาแก3ผู+สําเร็จการศึกษา ป9การศึกษา ๒๕๖๑ (จํานวน ๑๐๔ ราย)
๓.๒ การดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๓.๒.๑ คําสั่งแต3งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน3งทางวิชาการ
๓.๒.๒ การป=ดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล+อม
๓.๒.๓ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย-ผู+รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
๓.๓ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๔.๑ การขอกําหนดตําแหน3งทางวิชาการของคณาจารย๔.๑.๑ ผศ.ดร.ศรุ ด า ชั ย สุ ว รรณ อาจารย- ป ระจํ า คณะศึ กษาศาสตร- แ ละศิ ล ป
ศาสตร- ขอกําหนดตําแหน3งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย- (รศ.) ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีผลงาน
วิชาการเสนอเปCนตําราและบทความวิจัย
๔.๑.๒ อาจารย- ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์ อาจารย-ประจําคณะศึกษาศาสตร-และ
ศิลปศาสตร- ขอกําหนดตําแหน3งทางวิชาการระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- (ผศ.) ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี
ผลงานวิชาการเสนอเปCนบทความวิจัย
๔.๑.๓ อาจารย- ดร.ชุ ติ ม า พรหมผุ ย อาจารย- ป ระจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร- และ
ศิลปศาสตร- ขอกําหนดตําแหน3งทางวิชาการระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- (ผศ.) ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี
ผลงานวิชาการเสนอเปCนบทความวิจัย
๔.๑.๔ อาจารย- ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ อาจารย-ประจําคณะบริหารธุรกิจ ขอกําหนด
ตําแหน3งทางวิชาการระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- (ผศ.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีผลงานวิชาการเสนอเปCนตํารา
๔.๑.๕ อาจารย-เทพรัตน- เอื้อธรรมถาวร อาจารย-ประจําคณะบริหารธุรกิจ ขอ
กําหนดตําแหน3งทางวิชาการระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- (ผศ.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีผลงานวิชาการเสนอเปCนตํารา
ระเบียบวาระที่ ๔

๔.๑.๖ อาจารย-ณัทปภา สุริ ยะ อาจารย- ประจํา คณะบริ หารธุ รกิ จ ขอกํ าหนด
ตําแหน3งทางวิชาการระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- (ผศ.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีผลงานวิชาการเสนอเปCนบทความวิจัย
๔.๑.๗ อาจารย- ดร.อรอุ มา จั น ทร- เ สถี ย ร อาจารย- ป ระจํ า คณะวิ ทยาศาสตรการแพทย- ขอกําหนดตําแหน3งทางวิชาการระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- (ผศ.) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร-การแพทย- มี
ผลงานวิชาการเสนอเปCนบทความวิจัย
๔.๒ การแต3งตั้งรักษาการคณบดีคณะการแพทย-แผนจีน
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ ให+ความเห็นชอบ

๕.๑ พิ จ ารณาอนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงของกองทุ น
ประจําป9การศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยนครราชสีมา สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๕.๒ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย-ผู+รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย-ประจําหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๕.๓ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย-ผู+รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย-ประจําหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-การกีฬาและการออกกําลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๕.๔ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย-ผู+รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย-ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร- (หลักสูตร ๕ ป9) หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๕ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงอาจารย- ผู+ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย- ป ระจํ า
หลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร- (หลักสูตร ๕ ป9) หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๖ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงอาจารย- ผู+ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร และอาจารย- ป ระจํ า
หลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ป9) หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๗ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๕.๘ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร- (หลักสูตรใหม3
พ.ศ. ๒๕๖๒)
๕.๙ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการแพทย-แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย-แผนไทย
(หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๖๒)
๕.๑๐ พิจารณาอนุมัติปริญญาแก3ผู+สําเร็จการศึกษา ป9การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
๕.๑๑ พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสถาบันส3งเสริมและพัฒนาผู+ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสู3
สากล
๕.๑๒ การพิจารณาอนุมัติแต3งตั้งผู+ที่เคยดํารงตําแหน3งทางวิชาการมาก3อน จํานวน ๓ ราย
๕.๑๒.๑ ผู+ช3วยศาสตราจารย- ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ ดํารงตําแหน3งทางวิชาการ
ระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัส ๖๕๐๑)
๕.๑๒.๒ ผู+ ช3 ว ยศาสตราจารย- ดร.เสถี ย รณภั ส ศรี ว ะรมย- ดํ า รงตํ า แหน3 งทาง
วิชาการ ระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส ๖๘๐๒)

๕.๑๒.๓ ผู+ช3วยศาสตราจารย- ดร.ธนวรรธ ศรีวะรมย- ดํารงตําแหน3งทางวิชาการ
ระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส ๖๘๐๒)
๕.๑๓ การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ อาจารย- ดร.วิวัฒน- ตู+จํานงคอาจารย-ประจําคณะศึกษาศาสตร-และศิลปศาสตร- ในระดับผู+ช3วยศาสตราจารย- (ผศ.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๕.๑๔ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ-วิทยาลัยนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ประจําป9 ๒๕๖๒

