บันทึกขอความ
สวนราชการ งานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
ที่
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เรียน ผูอ ำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เมื ่ อ วั น ศุ ก ร ท ี่ ๑๘ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห อ งประชุ ม พิม าย โรงแรมสี ม าธานี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นั้น
ในการนี้ มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัต ิก ารปรับ ปรุงหลัก สู ตรเล็ กน อย กรณีป รับ อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐)
มอบใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานรรต ใจสำราญ)
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1
อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

0
สารบัญ
สรุปกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา …………………..
กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ....................................................................................
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) …..…
ภาคผนวก …………………………………………………………………………………………………………………..
แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ................................……….………………………………

หน้า
1
2
2
3
4

1
สรุปกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
ที่

หลักสูตร (สาขา)

1

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงินและการธนาคาร)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

ผ่านกรรมการ
ประจำคณะ
ในคราวประชุม
คณะวิทยาการจัดการ
2/2563
(26 พฤศจิกายน 2563)

ผ่านกรรมการ
สภาวิชาการ
ในคราวประชุม
10/2563
(15 ธันวาคม 2563)

หมาย
เหตุ

2

ประเด็นที่นำเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงเล็กน้อย กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ที่

หลักสูตร (สาขา)

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การเงินและการ
ธนาคาร)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
ที่เสนอต่อ สกอ.

คุณวุฒิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
คุณวุฒิ
ที่เสนอมาจากคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน
บธ.ม. (การเงิน)

อ.ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน

บธ.ม. (การเงิน)

อ.เพชรรัตน์ สุทธิเทพ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

อ.เพชรรัตน์ สุทธิเทพ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

อ.วันวิสาข์ ธรรมวิชา

อ.ชิตวรา บรรจงปรุ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ดร.เกศินี ถนอมพลกรัง

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร
(ภาคภาษาอังกฤษ))
Ph.D (Business Administration)

ดร.เกศินี ถนอมพลกรัง

Ph.D (Business Administration)

อ.ชลิตา แควกลาง

กจ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ)

อ.ชลิตา แควกลาง

กจ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ)

หมายเหตุ
เนื ่ อ งจากอาจารย์ ว ั น วิ ส าข์
ธรรมวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ลาเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์
เป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงเสนอ
ปรั บ อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รเพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
หลักสูตรสามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง

3

ภาคผนวก

4

แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

5
สมอ. 08

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฉบับปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ : 13 กันยายน 2563
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่..............................เมื่อวันที่...................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริม่ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้มีการประชุมหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 1 ท่าน
เนื่องจากอาจารย์วันวิสาข์ ธรรมวิชา ได้ลาเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ และหลักสูตรได้พิจารณาจากความเหมาะสม
จากคุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์และมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอชื่ออาจารย์
ชิตวรา บรรจงปรุ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำ สมอ.08 เสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหลักสูตรเล็กน้อย
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
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5.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
สำเร็จการศึกษาจาก

เลขประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

3-3099-01172- XXX

อาจารย์

3-3109-00401-XXX

อาจารย์

นางสาวธวัญรัตน์ ประจันตะ
เสน
นางสาววันวิสาข์ ธรรมวิชา

3-3001-00748-XXX

อาจารย์

นางสาวเกศินี ถนอมพลกรัง

ชื่อ – สกุล

3-4601-01867- XXX

อาจารย์

นางเพชรรัตน์ สุทธิเทพ

1-3003-00012-XXX

อาจารย์

นางสาวชลิตา แควกลาง

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Doctor of Philosophy
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
การเงิน
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
Business
Administration
บริหารธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ
การเงิน
การจัดการ
การเงินและการธนาคาร

สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
University of New England,
Australia.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี
พ.ศ.
2546
2541
2549
2543
2560
2543
2540
2548
2546
2553
2550
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5.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอปรับแก้ไข
สำเร็จการศึกษาจาก

เลขประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

3-3099-01172- XXX

อาจารย์

3-3015-00535-XXX

อาจารย์

นางสาวธวัญรัตน์ ประจันตะ
เสน
นางชิตวรา บรรจงปรุ

3-3001-00748-XXX

อาจารย์

นางสาวเกศินี ถนอมพลกรัง

ชื่อ – สกุล

3-4601-01867- XXX

อาจารย์

นางเพชรรัตน์ สุทธิเทพ

1-3003-00012-XXX

อาจารย์

นางสาวชลิตา แควกลาง

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Doctor of Philosophy
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
การเงิน
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การตลาด
Business
Administration
บริหารธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ
การเงิน
การจัดการ
การเงินและการธนาคาร

สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of New England,
Australia.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี
พ.ศ.
2546
2541
2548
2540
2560
2543
2540
2548
2546
2553
2550
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ฉบับปีพ.ศ. 2560)
1. ชื่อ – สกุล : นางสาวธวัญรัตน์ ประจันตะเสน
การศึกษา :
ที่
หลักสูตร
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
การเงิน
การบัญชี

สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี พ.ศ.
2546
2541

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน และชลิตา แควกลาง. (2560). การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงานของธนาคารชุมชนมะเกลือใหม่ ม. 1 ต.มะเกลือใหม่ อ. สูงเนิน จ.นครราชสีมา.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม
พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
6-7 กรกฎาคม 2560, หน้า 1833-1842.
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2. ชื่อ – สกุล : นางสาวชิตวรา บรรจงปรุ
การศึกษา

:

ที่
หลักสูตร
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
การตลาด

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ.
2548
2540

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ชิตวรา บรรจงปรุ ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล สุชีรา ธนาวุฒิและ สุธิรา เจริญ (2561). การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา. วารสารชุมชนวิจัย. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน), หน้า 98-113.
สุวรรณา เตชะธีระปรีดา, ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, ศิริพร เลิศยิ่งยศ, ชิตวรา บรรจงปรุและ สุรัตน์ หงส์ไทย.
(2561). การวิ จั ย บู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบองค์ ร วมเพื่ อ สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น พื้ น ที่ ต ำบลรั ง กาใหญ่ อำเภอพิ ม าย จั ง หวั ด นครราชสี ม า.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าว
ไกลสู ่ ส ากล”. สถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นา คณะวิ ท ยาการจั ด การ และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 7-8 สิงหาคม 2561, หน้า 108-109.
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3. ชื่อ – สกุล : นางสาวเกศินี ถนอมพลกรัง
การศึกษา

:

ที่
หลักสูตร
1 Doctor of Philosophy
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
Business
Administration
บริหารธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร

สถาบัน
University of New
England, Australia.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี พ.ศ.
2560
2543
2540

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
กัณฑามาศ นาถวัฒนกุล, เกศินี ถนอมพลกรัง และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันลำดับที่สองด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ธนาคาร
ออมสิน สาขานครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์
อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 28 – 29 กันยายน
2560, หน้า 2362 – 2372.
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4. ชื่อ – สกุล : นางเพชรรัตน์ สุทธิเทพ
การศึกษา

:

ที่
หลักสูตร
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
การเงิน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
2548
2546

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
เพชรรัตน์ สุทธิเทพ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโนนสูง
จำกั ด อำเภอโนนสู ง จั ง หวั ด นครราชสีม า. การประชุ ม วิ ช าการและนำเสนอผลงานวิ จัย
ระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 11 “ถั ก ทองานวิ จ ั ย ท้ อ งถิ ่ น ก้ า วไกลสู ่ ส ากล”. คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 6-7 สิงหาคม 2562, หน้า 295.
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5. ชื่อ – สกุล : นางสาวชลิตา แควกลาง
การศึกษา :
ที่
หลักสูตร
1 การจัดการมหาบัณฑิต
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา
การจัดการ
การเงินและการธนาคาร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ.
2553
2550

ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ดังนี้
ชลิตา แควกลาง. (2560). การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทางการเงินของเกษตรผู้
ปลูกมะขามเทศ หมู่ 6 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 6-7
กรกฎาคม 2560, หน้า 1452-1462.
ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน และชลิตา แควกลาง. (2560). การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงานของธนาคารชุมชนมะเกลือใหม่ ม. 1 ต.มะเกลือใหม่ อ. สูงเนิน จ.นครราชสีมา.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม
พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. 6-7 กรกฎาคม 2560, หน้า 1833-1842.

