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เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แสดงความยินดี กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล
จากโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN) ของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดโครงการ “สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (Netgen) ปีที่ 2” เพื่อยกระดับความรู้ด้าน IT แก่
อาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมและทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรระดับสากล เมื่อวันที่ 1
พฤศจิ ก ายน 2557 และมี นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ที่ ผ่ า นการทดสอบในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรเหรียญทอง จานวน 2 คน คือ
1. นางสาวพรจิรา ผลเหม
2. นางสาวศรัณย์ธร บรรจงคณิต
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 รายงานการดาเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
พลตารวจตรีเชิดชาย เสขะนันท์ หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในประจามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้
รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย และสานักงานตรวจสอบภายในว่านับ
แต่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย และสานักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือและ
ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ ได้มีการวางแนวทางการตรวจสอบการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
และระบบการตรวจสอบการบริ ห ารจั ดการ โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฎดั ง เอกสารที่ เสนอต่ อ ที่ ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การเสนอขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายสาราญ ผลดี สาขาสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ สานักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้อานวยการสานักวิชาการแจ้งว่า ในภาคการศึก ษา ที่ 2/2557 มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุ รี
จานวน 1 คน คือ นายสาราญ ผลดี อาจารย์ประจาหมวดศึกษาทั่วไป ได้ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.4 พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2556
และ 2557 ในวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ด้วยมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับแจ้งจากกองงานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัด ดามาตุ ว่าฝ่ าพระบาทรับ เชิญ เสด็จเป็นองค์ป ระธานในพิธี ประทานปริ ญ ญาบัตรแก่ผู้ สาเร็จการศึ กษา
ประจาปีการศึกษา 2556-2557 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีกาหนดการดังนี้
เวลา 11.00 น. ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรองกรรมการสภา (สานักวิชาการ
ชั้น 1)
เวลา 12.30 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าประจาที่ในหอประชุม
เวลา 14.00 น. พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ เสด็ จ ถึ ง
มหาวิทยาลัยธนบุรี และเริ่มพิธีประทานปริญญาบัตร
นายกสภามหาวิทยาลัย จึงเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานปริญญาบัตรดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 ธันวาคม 2557
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยให้มีการเพิ่มวาระแจ้งเพื่อทราบอีก 2 วาระ คือ
วาระที่ 2.1 สภามหาวิทยาลั ยธนบุรี ร่ วมแสดงความยินดีกั บ ดร.สวั สดิ์ อุดมโภชน์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่ง ตั้ง เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557
วาระที่ 2.2 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สานักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาโทแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
4.1.1 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รวม
ทั้ง สิ้น จานวน 53 คน ซึ่งเป็นหลัก สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน 52 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และ
คณะกรรมการสภาวิ ชาการได้พิ จารณา และตรวจสอบคุณ สมบัติ ของผู้ สาเร็ จการศึก ษา เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาโท พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษา
ดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึง เสนอขออนุมัติ ให้ปริ ญ ญาโท แก่นัก ศึกษาที่ส าเร็ จ
การศึกษา รวมทั้งสิ้นจานวน 53 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน 52 คน และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ปรากฏดัง
เอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
โดยกรรมการสภาฯ เห็นว่าในการเสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ขอให้ ท างบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ แ นบบทคั ด ย่ อ ของวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ สารนิ พ นธ์ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามา
ประกอบการพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาโท แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รวมจานวน
53 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
4.2 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นาเสนอว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ขอให้
คุ รุ ส ภารั บ รองปริ ญ ญาทางการศึ ก ษา หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร การศึ ก ษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการเห็นชอบแล้วนั้น และ
คุรุสภาได้ให้การรับรองปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 แล้ว ต่อมาคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต
เพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคุรุสภา ได้เชิญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม
ประชุมกับคุรุสภา และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา เพื่อให้สอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา บัดนี้บัณฑิตวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบ
ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 34(6) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึง เสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาและให้การเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
4

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และการเปิดดาเนินการหลักสูตร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และให้เปิดดาเนินการหลักสูตรได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เป็นต้นไป
พร้อมนี้ คณะกรรมการสภาให้ ผู้รับผิ ดชอบในการจั ดทาหลั กสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่อ งของตั วสะกด
การันต์ ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคุรุสภา ต่อไป
4.3 พิจารณาประมาณการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่ามหาวิทยาลัย ได้จัดทาประมาณการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้า
ศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 34(7) มหาวิทยาลัยจึง ขออนุมัติการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดประมาณการรับนักศึกษาดังเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม อนุมัติการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
4.4 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
และเปิดสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นในหลายหลักสูตรตามศักยภาพและความพร้อมของคณะวิชา อีกทั้ง เพื่อให้เกิด
ความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกับคณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับ
บัณฑิ ตศึ กษาพร้ อมนี้ไ ด้รับ ความเห็น ชอบจากสภามหาวิท ยาลัย ในการประชุม ครั้ ง ที่ 5/2557 เมื่ อวั นที่ 18
ธั น วาคม 2557 ในการก าหนดกรอบภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การ หลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย กับ คณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนั้นเพื่อให้การแบ่งกรอบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย กับ คณะวิชาที่เปิด
สอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มีความชัดเจน และให้การบริหารจั ดการเกิดประสิทธิภาพสูง สุดในการ
ดาเนินการ จึง มีความจาเป็นต้ องมีการปรับปรุง แก้ไ ขข้อบัง คั บมหาวิ ทยาลัย ธนบุรี ว่ าด้วย การศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับบัณฑิตศึกษาในบริบทที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกรอบภาระหน้าที่ค วามรับ ผิดชอบในการบริหารจั ดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง บัด นี้
มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะกรรมการดาเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดทาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่า
ด้ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. .... เรี ย บร้อ ยแล้ ว และเพื่อ ให้ เ ป็ นไปตามความในมาตรา 34(2)
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พร้อมนี้ได้สรุปตาราง
เปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 กับร่างข้อบัง คับ
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มหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... จานวนทั้งหมด 48 ข้อ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้วนั้น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อบัง คับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ดังฉบับร่างที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสภาเห็นว่าเมื่อมี การปรับปรุง
แก้ไขในรายละเอียดค่อนข้างมาก และเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและตรงกับสภาพการบริหารจัดการที่ปรากฎจริง
ในปัจจุบัน จึงเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ฉบับใหม่นี้
และให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม พร้อมนี้ให้ดาเนินการแก้ไขคาผิด และข้อสังเกตของกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ศศิวิล มีอาพล และ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มติที่ประชุม
1. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้เริ่มใช้
ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็น ต้ น ไป และให้ใ ช้ ชื่ อว่ า “ข้อ บั ง คับ มหาวิท ยาลัย ธนบุ รี ว่ า ด้ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”
2. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
4.5 พิจารณาข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่า ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550 ที่ออกตามความใน
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อ ให้ข้ อมูลเป็น ปัจจุ บัน และตรงกับสภาพการบริห ารจั ดการที่ป รากฎจริ ง ทั้ง ด้านกายภาพ ด้า น
หลักสูตร ด้านกฎระเบียบ และด้านอื่นๆ ซึ่งข้อกาหนดฉบับนี้ใช้มาเป็นระยะเวลา 8 ปี แล้ว ซึ่งบัดนี้มหาวิทยาลัย
ธนบุรี โดยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดทาร่างข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และ
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 11 และ มาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พร้อมนี้ได้สรุปตารางเปรียบเทียบข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.
2550 กับ ร่างข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. .... จานวนทั้งหมด 14 หมวด ได้แก่
หมวด 1 ชื่อและประเภท
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวด 3 ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณอาคาร
หมวด 4 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
หมวด 5 ทุนจากผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และโครงการใช้จ่าย
หมวด 6 ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
หมวด 7 ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
หมวด 8 โครงการจัดการศึกษา และอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
หมวด 9 โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมวด 10 หลักสูตร การสอนและการวัดผล
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หมวด 11 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
หมวด 12 วิธีการรับนักศึกษา และการให้นักศึกษาพ้นสภาพ
หมวด 13 เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
หมวด 14 การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การกาหนดอัตรา
เงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้าง เลิกจ้าง และสวัสดิการของผู้บริหาร คณาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. .... ดัง ฉบับร่างที่
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสภาเห็ นว่าเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดค่อนข้างมาก
ประกอบกับข้อกาหนดฉบับเดิมนี้ใช้มาเป็นระยะเวลา 8 ปี แล้ว และเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและตรงกับสภาพ
การบริหารจัดการที่ปรากฎจริงในปัจจุบัน
มติที่ประชุม
1. อนุมัติร่างข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. .... โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และให้
ใช้ชื่อว่า “ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2558”
2. ให้ยกเลิกข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ……………………..…….……………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ………………………………………..…ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ติกจินา)
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