
 
มติการประชุม สภาวิทยาลัยนครราชสีมา 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
วันจันทร ท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห&องประชุมเทพสถิต วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
...................................................................................................... 

 ในการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทร ท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีผ/านมา
นั้น ท่ีประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมามีมติรับทราบ อนุมัติ ให&ความเห็นชอบเรื่องท่ีวิทยาลัยนครราชสีมาเสนอ
ดังต/อไปนี้ 
 ๑. ท่ีประชุมสภาวิทยาลัยมีมติรับทราบเรื่องสําคัญท่ีวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
  ๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงานในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  

 - รับทราบคําสั่งแต/งต้ังอาจารย ผู&รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

- รับทราบระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว/าด&วย การสอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให&แก&ไขข&อความเพ่ิมเติม
ดังนี้ “ข&อ ๑๐ (๖) ห&ามนักศึกษาออกจากห&องสอบก/อนเวลา ๖๐ นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ เว&นแต/ได&รับอนุญาตจาก
กรรมการควบคุมการสอบ เปAนลายลักษณ อักษร” 

- รับทราบการปCดการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
- รับทราบการขอปCดหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 

๑.๒ รับทราบเรื่องท่ีวิทยาลัยนําเสนอดังต*อไปนี้  
- รับทราบระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว/าด&วย มาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการแต/งต้ังคณาจารย 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให&ดํารงตําแหน/งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือซักซ&อมความเข&าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณากําหนดตําแหน/งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
วันศุกร ท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ โดยได&เรียนเชิญประธาน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน/ง
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข&าร/วมประชุมดังกล/าว ท้ังนี้ กรรมการสภาวิทยาลัยฯ เห็นควรให&คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน/งทางวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมาเข&าร/วมการประชุมดังกล/าวด&วย  

- รับทราบการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน ในการบรรจุและแต/งต้ังเปAนข&าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได&ส/งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
เพ่ือประโยชน ในการบรรจุและแต/งต้ังเปAนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑ คุณวุฒิ ของวิทยาลัย
นครราชสีมา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา ผลิตภัณฑ เพ่ือสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม/ พ.ศ. 
๒๕๖๐) โดยกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ให&ข&อเสนอแนะให&ทางวิทยาลัยประชาสัมพันธ เรื่องการรับรองคุณวุฒิดังกล/าวและ



ชี้แจงให&นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการศึกษาต/อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ว/าสามารถศึกษาต/อท่ีใดบ&าง 
หรือสามารถศึกษาต/อในวิทยาลัยได&  

 

 ๒. ท่ีประชุมสภาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเรื่องสําคัญท่ีวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
๒.๑ ให�ปรับแก�ไขการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตตามท่ีกรรมการสภาฯ ให�

ข�อสังเกตและนําเสนอท่ีประชุมสภาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติในการประชุมครั้งต+อไป ดังต+อไปนี้  
- ปรับวัตถุประสงค/ให�สอดคล�องกับ TQF  
- ปรับหลักสูตรให�มีความทันสมัย มีความเข�มข�นทางด�านวิชาการ  
- หลักสูตรต�องมีความสอดคล�องกับสาขาวิชา 
- งบประมาณการใช�จ+ายปรับให�มีความใกล�เคียงกัน 

- อาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�องมีผลงานวิชาการอย+างน�อย ๓ เรื่อง ๑ ใน ๓ ต�องเป7นผลงานการวิจัย การเขียน
รายชื่ออาจารย/ให�แยกออกเป7น ๓ กลุ+มคือ กลุ+มท่ี ๑) ผู�รับผิดชอบหลักสูตร มี ๓ คน, กลุ+มท่ี ๒) อาจารย/ประจําหลักสูตร 
มีก่ีคนก็ได� แต+ไม+น�อยกว+า ๓ คน, กลุ+มท่ี ๓) อาจารย/ผู�สอน มี ๒ ประเภท คือ อาจารย/ประจํา และ อาจารย/พิเศษ ซ่ึง
อาจารย/พิเศษให�ดูจากคุณวุฒิและประสบการณ/ และในกรณีท่ีเป7นอาจารย/พิเศษหากคุณวุฒิยังไม+ได�ตามกําหนดให�นําชื่อ
นั้นเป7นวิทยากร  

 

  ๒.๒ อนุมัติการปรับปรุงแก&ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ๒.๓ ให&สัตยาบันการอนุมัติปริญญาบัตรแก/ผู&สําเร็จการศึกษา ปJการศึกษา ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) โดย
อนุมัติเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๑  
 

  ๒.๔ อนุมัติการปรับปรุงแก&ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร การแพทย  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการปรับปรุงแก&ไขหลักสูตรดังนี้ 

๒.๔.๑ เพ่ิมรายวิชา ๒ รายวิชาคือ  
- ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการสารเคมีอันตราย  
- การประยุกต ใช&เทคนิคในเชิงเคมีวิเคราะห  

๒.๔.๒ เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาสรีรวิทยา จากรหัส ๑๐๐๕๒๐๔ เปAน ๑๐๐๕๒๐๕ 
 

  ๒.๕ อนุมัติการขอเลื่อนเปCดรับสมัครนักศึกษาใหม/ของคณะศึกษาศาสตร และศิลปศาสตร  ในสาขาวิชา
ปฐมวัย คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ท่ัวไป จากปJการศึกษา ๒๕๖๐ เปAนปJการศึกษา ๒๕๖๑ ซ่ึงเปAนหลักสูตร ๒๕๖๐ และ
เม่ือคุรุสภาอนุมัติเรียบร&อยแล&ว ต&องดําเนินการนําเรื่องนี้เข&าสู/การประชุมสภาวิทยาลัยฯ ในครั้งต/อไป และให&ฝLายท่ี
เก่ียวข&องประสานงานคุรุสภาเพ่ือเปลี่ยนเล/มหน&าปกให&สอดคล&องกับเอกสารภายในเล/ม ในเรื่องของปJท่ีรับนักศึกษา เปAน
ปJการศึกษา ๒๕๖๑ 
   

๒.๖ อนุมัติในหลักการการจัดทําแผนยุทธศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา ปJ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมีมติจาก
กรรมการสภาวิทยาลัยในการเลือกวิสัยทัศน ของวิทยาลัยในข&อท่ี ๑ คือ “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนําของภาค



ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท&องถ่ินอย/างยั่งยืน โดยมุ/งเน&นสาขาวิชา
วิทยาศาสตร สุขภาพ”และให&ใช&แผนยุทธศาสตร ฉบับนี้เปAนฉบับร/าง ปรับปรุงแก&ไขตามข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินการเขียนแผนปฏิบัติการประจําปJ และนําเสนอท่ีประชุมสภาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติในครั้งต/อไป 

 

๒.๗ ขออนุมัติปรับปรุงแก&ไขข&อกําหนดวิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงข&อกําหนดวิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมวด ๖ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ  และหมวด ๗ ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ให&มีความเหมาะสมและ
สอดคล&องกับสภาวะปPจจุบันและในอนาคต ซ่ึงคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ได&มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และวิทยาลัยได&เสนอการเปลี่ยนสัญลักษณ ของวิทยาลัย ซ่ึง
กรรมการสภาวิทยาลัยฯ ได&เสนอแนะให&ทําการออกแบบสัญลักษณ ของวิทยาลัยให&หลากหลายแบบ เพ่ือเลือกแบบท่ี
เหมาะสม และนําเข&าเสนอท่ีประชุมสภาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งต/อไป 
 
 ๓. ท่ีประชุมสภาวิทยาลัยมีมติให-ความเห็นชอบเรื่องสําคัญท่ีวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 

๓.๑ ให&ความเห็นชอบโครงการจัดต้ังหน/วยบ/มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) โดยปรับแก&ไข
ตามข&อเสนอแนะกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ซ่ึงกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ให&ข&อเสนอแนะ ดังนี้ ให&ปรับแก&วัตถุประสงค 
โครงการให&ชัดเจนเปAนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ระบุเปTาหมายท่ีชัดเจนและดึงประชาคมท่ีมีความเชี่ยวชาญในด&านนี้เข&ามามี
ส/วนร/วม และให&ดําเนินการโครงการอย/างต/อเนื่อง  

 

กําหนดการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งต/อไป ครั้งท่ี ๕ ปJการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารท่ี ๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห&องประชุมเทพสถิต วิทยาลัยนครราชสีมา ขอให&ส/วนงานท่ีจะนําเรื่องเสนอสภา
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนําเรื่องเข&าเสนอในท่ีประชุมกรรมการวิชาการ
และการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยก/อนนําเสนอท่ีประชุมสภาวิทยาลัยฯ 

 
 

 
(อาจารย จีรวัฒน   เรืองรอง) 

เลขานุการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา 
 

เรียนรู�  สร�างสรรค  พัฒนา 
วิทยาลัยนครราชสีมา  ถนนมิตรภาพ  ต.บ�านใหม+  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  โทรศัพท/  ๐-๔๔๔๖-๖๑๑๑  โทรสาร  ๐-๔๔๔๖-๕๖๖๘ 


