มติการประชุม สภาวิทยาลัยนครราชสีมา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห&องประชุมเทพสถิต วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
......................................................................................................

ในการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ/านมา
นั้ น ที่ ป ระชุ มสภาวิ ทยาลั ย นครราชสี ม ามี มติ รั บ ทราบ อนุ มัติ ให& ความเห็ น ชอบเรื่ องที่ วิ ทยาลั ย นครราชสี มาเสนอ
ดังต/อไปนี้
๑. ที่ประชุมสภาวิทยาลัยมีมติรับทราบเรื่องสําคัญที่วิทยาลัยเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงานในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
- รั บ ทราบคํ า สั่งแต/ งตั้ งอาจารย ผู& รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รบริห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาบริ ห ารธุ ร กิ จ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
- รับทราบระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว/าด&วย การสอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให&แก&ไขข&อความเพิ่มเติม
ดังนี้ “ข& อ ๑๐ (๖) ห& ามนั กศึ กษาออกจากห& องสอบก/ อนเวลา ๖๐ นาที นั บจากเวลาเริ่ มสอบ เว& นแต/ ได& รั บอนุ ญาตจาก
กรรมการควบคุมการสอบ เปAนลายลักษณอักษร”
- รับทราบการปCดการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- รับทราบการขอปCดหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๑.๒ รับทราบเรื่องที่วิทยาลัยนําเสนอดังต*อไปนี้
- รับทราบระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว/าด&วย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแต/งตั้งคณาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให&ดํารงตําแหน/งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดการ
ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ&อมความเข&าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหน/งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
วันศุกรที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ โดยได&เรียนเชิญประธาน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน/ง
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข&าร/วมประชุมดังกล/าว ทั้งนี้ กรรมการสภาวิทยาลัยฯ เห็นควรให&คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน/งทางวิชาการของวิทยาลัยนครราชสีมาเข&าร/วมการประชุมดังกล/าวด&วย
- รับทราบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแต/งตั้งเปAนข&าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได&ส/งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแต/งตั้งเปAนข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑ คุณวุฒิ ของวิทยาลัย
นครราชสีมา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม/ พ.ศ.
๒๕๖๐) โดยกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ให&ข&อเสนอแนะให&ทางวิทยาลัยประชาสัมพันธเรื่องการรับรองคุณวุฒิดังกล/าวและ

ชี้แจงให&นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการศึกษาต/อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ว/าสามารถศึกษาต/อที่ใดบ&าง
หรือสามารถศึกษาต/อในวิทยาลัยได&
๒. ที่ประชุมสภาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเรื่องสําคัญที่วิทยาลัยเสนอ ดังนี้
๒.๑ ใหปรับแกไขการปรั บปรุ งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิต ตามที่ กรรมการสภาฯ ให
ขอสังเกตและนําเสนอที่ประชุมสภาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติในการประชุมครั้งต+อไป ดังต+อไปนี้
- ปรับวัตถุประสงค/ใหสอดคลองกับ TQF
- ปรับหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความเขมขนทางดานวิชาการ
- หลักสูตรตองมีความสอดคลองกับสาขาวิชา
- งบประมาณการใชจ+ายปรับใหมีความใกลเคียงกัน
- อาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการอย+างนอย ๓ เรื่อง ๑ ใน ๓ ตองเป7นผลงานการวิจัย การเขียน
รายชื่ออาจารย/ใหแยกออกเป7น ๓ กลุ+มคือ กลุ+มที่ ๑) ผูรับผิดชอบหลักสูตร มี ๓ คน, กลุ+มที่ ๒) อาจารย/ประจําหลักสูตร
มีกี่คนก็ได แต+ไม+นอยกว+า ๓ คน, กลุ+มที่ ๓) อาจารย/ผูสอน มี ๒ ประเภท คือ อาจารย/ประจํา และ อาจารย/พิเศษ ซึ่ง
อาจารย/พิเศษใหดูจากคุณวุฒิและประสบการณ/ และในกรณีที่เป7นอาจารย/พิเศษหากคุณวุฒิยังไม+ไดตามกําหนดใหนําชื่อ
นั้นเป7นวิทยากร
๒.๒ อนุมัติการปรับปรุงแก&ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ ให& สัตยาบั นการอนุมัติปริ ญญาบัตรแก/ผู&สํา เร็จการศึกษา ปJการศึ กษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติ ม) โดย
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๔ อนุมัติการปรับปรุงแก&ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการปรับปรุงแก&ไขหลักสูตรดังนี้
๒.๔.๑ เพิ่มรายวิชา ๒ รายวิชาคือ
- ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการสารเคมีอันตราย
- การประยุกตใช&เทคนิคในเชิงเคมีวิเคราะห
๒.๔.๒ เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาสรีรวิทยา จากรหัส ๑๐๐๕๒๐๔ เปAน ๑๐๐๕๒๐๕
๒.๕ อนุมัติการขอเลื่อนเปCดรับสมัครนักศึกษาใหม/ของคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร ในสาขาวิชา
ปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป จากปJการศึกษา ๒๕๖๐ เปAนปJการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเปAนหลักสูตร ๒๕๖๐ และ
เมื่อคุรุส ภาอนุมัติเรียบร& อยแล&ว ต&องดําเนินการนําเรื่องนี้เข&าสู/การประชุมสภาวิทยาลั ยฯ ในครั้งต/อไป และให&ฝLายที่
เกี่ยวข&องประสานงานคุรุสภาเพื่อเปลี่ยนเล/มหน&าปกให&สอดคล&องกับเอกสารภายในเล/ม ในเรื่องของปJที่รับนักศึกษา เปAน
ปJการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๖ อนุมัติในหลักการการจัดทําแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยนครราชสีมา ปJ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมีมติจาก
กรรมการสภาวิทยาลัยในการเลื อกวิ สัย ทัศน ของวิทยาลั ยในข&อที่ ๑ คือ “สถาบั นอุด มศึกษาเอกชนชั้ นนํา ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท&องถิ่นอย/างยั่งยืน โดยมุ/งเน&นสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ”และให&ใช&แผนยุทธศาสตรฉบับนี้เปAนฉบับร/าง ปรับปรุงแก&ไขตามข&อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการเขียนแผนปฏิบัติการประจําปJ และนําเสนอที่ประชุมสภาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติในครั้งต/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 ซึ่งคณะกรรมการบริห ารวิทยาลัยนครราชสีมา ได&มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และวิทยาลัยได&เสนอการเปลี่ยนสัญลักษณของวิทยาลัย ซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัยฯ ได&เสนอแนะให&ทําการออกแบบสัญลักษณของวิทยาลัยให&หลากหลายแบบ เพื่อเลือกแบบที่
เหมาะสม และนําเข&าเสนอที่ประชุมสภาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งต/อไป
๓. ที่ประชุมสภาวิทยาลัยมีมติให-ความเห็นชอบเรื่องสําคัญที่วิทยาลัยเสนอ ดังนี้
๓.๑ ให&ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหน/วยบ/มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) โดยปรับแก&ไข
ตามข&อเสนอแนะกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ให&ข&อเสนอแนะ ดังนี้ ให&ปรับแก&วัตถุประสงค
โครงการให&ชัดเจนเปAนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ระบุเปTาหมายที่ชัดเจนและดึงประชาคมที่มีความเชี่ยวชาญในด&านนี้เข&ามามี
ส/วนร/วม และให&ดําเนินการโครงการอย/างต/อเนื่อง
กําหนดการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งต/อไป ครั้งที่ ๕ ปJการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห&องประชุมเทพสถิต วิทยาลัยนครราชสีมา ขอให&ส/วนงานที่จะนําเรื่องเสนอสภา
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนําเรื่องเข&าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิชาการ
และการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยก/อนนําเสนอที่ประชุมสภาวิทยาลัยฯ

(อาจารยจีรวัฒน เรืองรอง)
เลขานุการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา

เรียนรู สรางสรรค พัฒนา
วิทยาลัยนครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ต.บานใหม+ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท/ ๐-๔๔๔๖-๖๑๑๑ โทรสาร ๐-๔๔๔๖-๕๖๖๘

