รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 2/2558
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (L201) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
**************
ผู้มาประชุม
1. ดร.อุดม
2. ดร.พนม
3. ดร.บัญชา
4. ดร.นภวรรณ
5. พล.ต.อ.ดร.วัชรพล
6. ดร.สวัสดิ์
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์
8. ศ.ดร.ชิดชนก
9. นายเดชา
10. รศ.ดร.สมบัติ
11. รศ.ดร.ปรัชญนันท์
12. รศ.ดร.ศศิวิมล
13. รศ.ดร.กิตติ
14. ดร.อุไรรัตน์
15. ดร.สุธาสินี
16. นายสุวิทย์

เฟื่องฟุ้ง
พงษ์ไพบูลย์
เกิดมณี
แย้มชุติ
ประสารราชกิจ
อุดมโภชน์
หนูชูชัย
เหลือสินทรัพย์
ศิริรัตน์
ทีฆทรัพย์
นิลสุข
มีอาพล
ลิ่มสกุล
แย้มชุติ
แสงมุกดา
ติกจินา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
เลขานุการ

ผูล้ าประชุม
ดร.พันธุ์นิภา

แย้มชุติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อนุพงษ์
2. ดร.ปฐมพร
3. ดร.พนัส
4. ดร.สมชาย
5. นางสาวนันทวัน

อินฟ้าแสง
อินทรางกูร ณ อยุธยา
อุณหบัณฑิต
เลิศภิรมย์สุข
นาคอร่าม

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะบัญชี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1

6. นายญานพินิจ
7. พล.ต.ต.เชิดชาย
8. นางอุมาพร
9. นางสาวศิริพร
10. นายนรา
11. นางธนวรรณ
12. นางสาวศรัญญา
13. นางสาวธัญญพัทธ์
14. นายนพดล

วชิรสุรงค์
เสขะนันทน์
เภตราพรโชติ
อนุวัตวิสิฐ
บุริพันธ์
แฉ่งขาโฉม
แจ้งขา
ศักดิ์บุญญารัตน์
พวงมณี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล
รักษาการหัวหน้าสานักงานวางแผนฯ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (ดร.อุดม เฟือ่ งฟุ้ง) ได้รับรางวัล
เกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2558” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ดร.อุดม เฟื่องฟุ้ง นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับรางวัล
เกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2558” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 แนะนากรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ท่านใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.286/2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558
นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล เพื่อ
ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธนบุรี รับบริจาคที่ดิน จาก
ผู้รับใบอนุญาตของมหาวิทยาลัยธนบุรี (ดร.นภวรรณ แย้มชุติ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่ ดร.นภวรรณ แย้มชุติ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ได้บริจาคที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยธนบุรี จานวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ในราคา
ประเมิ น 10,550,000 บาท เป็ น เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การต่า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ยธนบุ รี แล้ วนั้ น ทางสานั กงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธนบุรี รับบริจาคที่ดินจากผู้รับใบอนุญาตของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี (ดร. นภวรรณ แย้มชุติ) ตามหนังสือที่ ศธ 0505(6)/1999 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
และบัดนี้ ทาง ดร.นภวรรณ แย้มชุติ ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 แจ้งการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธนบุรี จานวน 2 แห่ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือ
แจ้งการมาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยธนบุรี จานวน 2 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ตรวจประเมินฯ เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยมี รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
ประเมินฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการของ สกอ. รวมจานวน 5 ท่าน
- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ตรวจประเมินฯ เมื่อวัน
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 โดยมี รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินฯ
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการของ สกอ. รวมจานวน 6 ท่าน
อธิก ารบดี แจ้ง ว่า การตรวจประเมิน เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้อ ย และเป็ นไปตามเกณฑ์ การตรวจ
ประเมินที่คณะกรรมการกาหนด สาหรับผลการตรวจประเมิน อย่างเป็นทางการ ทางสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะแจ้งมายังมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 รายงานจานวนนักศึกษาปัจจุบัน
นางสาวศิ ริพ ร อนุ วั ตวิ สิ ฐ หั ว หน้ า ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล แจ้ ง จานวนนั ก ศึก ษาทั้ ง หมด
ปีการศึกษา 2558 ทั้งที่มหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง รวมนักศึกษาทั้ง สิ้น
5,354 คน เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง ทั้งระดับปริญ ญาตรี ระดับปริญ ญาโท และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รวมทุกชั้นปี จานวน 3,975 คน และของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
นอกสถานที่ตั้ง ในระดับปริญญาตรี รวมทุกชั้นปี จานวนรวม 1,379 คน โดยมีรายละเอียดของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปี แยกเป็นรายคณะ และรายสาขาวิชา ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 รายงานจานวนบุคลากรปัจจุบัน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งจานวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยธนบุรีเปิด
ดาเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
บัญ ชี คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ได้ แก่ หลัก สูต รประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ต
วิชาชีพครู และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรบัญ ชีมหาบัณฑิต โดยมี
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจาทั้งผู้บริหาร อาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ ทั้งที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
ในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีจานวนบุคลากรปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 419 คน โดยมีรายละเอียด
แยกตามคุณวุฒิ และ ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี
การศึกษา 2556
นายนรา บุริพันธ์ รักษาการหัวหน้าสานักวางแผนและพัฒนา ได้รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
ตามแผนปฏิบั ติ ก ารมหาวิ ท ยาลั ยธนบุ รี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ว่ า ตามที่ ม หาวิ ทยาลั ย ธนบุรี ไ ด้ เ สนอ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2557 บัดนี้ สิ้นสุ ดปีก ารศึ กษา 2557 แล้ว จึง ขอรายงานผลการดาเนิน งานประจาปี ตามแผน
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557 ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา และ
ครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปภาพรวมของผลการดาเนินงาน ได้แก่ จานวน
โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดในแผน ประจาปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 349 โครงการ มีการปฏิบัติตามแผน
315 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อ
ที่ประชุม
มติที่ประชุม รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานประจ าปี ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ประจ าปี
การศึกษา 2557
1.8 รายงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557
นางธนวรรณ แฉ่งขาโฉม ผู้แทน ของคณะทางานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รายงาน
ผลการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557 ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของรายงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี การศึกษา
2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557
1.9 แจ้งผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
อธิการบดี แจ้งว่าตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว และมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม
2557 ซึ่งทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งผลการตรวจเยี่ยมฯ ดังปรากฎในหนังสือ ที่ ศธ
0591(2)/ว 759 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยทางมหาวิทยาลัยจะได้ดาเนินการเสนอแผนการปรับปรุงใน
4

ประเด็นตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ และจะนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรีเพื่อโปรด
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ต่ อ ไป ก่ อ นที่ จ ะเสนอไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาแผนการปรับปรุงในประเด็น
ตามความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจเยี่ ย มฯ อย่ า งละเอี ย ด รอบคอบ และให้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2558
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอว่าเนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ในที่ตั้ง และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา
บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ ของศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ได้มีการ
ลาออก และมีการปรับโยกย้าย อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
1
นางสาวรัฏฐชญาพร โอสถ
บธ.ม.
(3101501661624)
บธ.บ.
2
นางสุณัฐวีย์ น้อยโสภา
บธ.ม.
(3102201154531)
บธ.บ.

สาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
(ภาคภาษาอังกฤษ)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปี
พ.ศ.
2544

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยสยาม

2540
2552

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2549

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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ลาดับ
3

4

5

ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
นางสาวพรรณวดี เลิศลุมพลีพันธ์ บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(5309990026376)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
-

-

นางสาวบุษกร อมรวงศ์ไพบูลย์ M.B.A. Business Administration
(3810500144424)
บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
นางสาวนิรญา มารศรี
บธ.ม. การบริหารธุรกิจระหว่าง
(3730101564137)
ประเทศ
บธ.บ. การตลาด

ข้อมูลปรับปรุง
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
นางสุณัฐวีย์ น้อยโสภา
บธ.ม. การบริหารธุรกิจระหว่าง
(3102201154531)
ประเทศ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
นางสาวนิรญา มารศรี
บธ.ม. การบริหารธุรกิจระหว่าง
(3730101564137)
ประเทศ
บธ.บ. การตลาด
3
นางสาวอารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี บธ.ม. การบริหารธุรกิจระหว่าง
(1489900002908)
ประเทศ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
นางสาวพรรณวดี เลิศลุมพลีพันธ์ บธ.ม. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(5309990026376)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
5
นางสาวบุษกร อมรวงศ์ไพบูลย์ M.B.A. Business Administration
(3810500144424)
บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปี
พ.ศ.
2554
2538

University of Houston
Victoria, USA.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2548

มหาวิทยาลัยสยาม

2551

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2544

2544

มหาวิทยาลัยสยาม

ปี
พ.ศ.
2552

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยสยาม

2549
2552

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยสยาม

2544
2552

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
University of Houston
Victoria, USA.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2549
2554
2538
2548

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

2544
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2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ลาดับ
1

2

3

4

5

ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
(1101400421435)
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
บธ.บ. การตลาด
นางสาววารุณี มิลินทปัญญา วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์
(3550100365531)
บธ.บ. การจัดการ
นางสาวปิยมาส กล้าแข็ง
วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
(3100202423402)
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
-

-

นางสาววีนัส วรรณประภา
(3369900031654)

นายปีติคนธ์ วิเชียร
(3120200358751)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
MLM Logistics Management University of Sydney,
Australia
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. Computer Information มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
System
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประเทศ

ข้อมูลปรับปรุง
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
(1101400421435)
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
บธ.บ. การตลาด
2
นางสาววารุณี มิลินทปัญญา วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์
(3550100365531)
บธ.บ. การจัดการ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

ปี
พ.ศ.
2552
2552
2550
2548
2543
2553
2550
2549
2546
2545
2543
2548
2542

ปี
พ.ศ.
2552
2552
2550
2548
2543
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ลาดับ
3

4

5

ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
ทางวิชาการ
นางสาวปิยมาส กล้าแข็ง
(3100202423402)

-

-

นางสาววีนัส วรรณประภา
(3369900031654)

นางสาวนุชจรี แก่นละออ
(1102001012001)

คุณวุฒิ
วท.ม.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เทคโนโลยีโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
MLM Logistics Management University of Sydney,
Australia
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. Computer Information มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
system
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี
พ.ศ.
2553
2550
2549
2546
2545
2543
2556
2554

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

ลาดับ
1
2
3

4
5

ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
นายอรรถกร องค์ศิริพร
วท.ม.
(3100900952982)
วท.บ.
นายอาทิตย์ อรศรี
วท.ม.
(3341600219481)
บธ.บ.
นายตรีพล เตชอิทธิ
วท.ม.
(3101400667384)
บธ.บ.
นางสาววัฒนา เอกปมิตศิลป์ วท.ม.
(3700200066330)
บธ.บ.
นายกรนัฏฐ์ หล่อวิทยาเลิศนภา วท.ม.
(3102202037407)
วท.บ.

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
การบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี
พ.ศ.
2553
2548
2554
2544
2552
2544
2551
2544
2554

2548
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ข้อมูลปรับปรุง
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
นางสาวพิมพ์นารา อาจคง
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3269900009251)
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
นายอาทิตย์ อรศรี
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3341600219481)
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
3

-

4

-

5

-

นางสาววัฒนา เอกปมิตศิลป์
(3700200066330)
ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ โพธิ์ศรี
(1101400625081)
นายกรนัฏฐ์ หล่อวิทยาเลิศนภา
(3102202037407)

วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.

วท.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ปี
พ.ศ.
2557
2547
2554
2544
2551
2544
2556
2551
2554

2548

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู ภาคเหนือ

ลาดับ
1
2
3
4
5

ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
นางสาวดวงธิดา นาเวียง
บธ.ม.
(3510100091423)
ศศ.บ.
นางสาวสมฤทัย สุรินทร์คา
บธ.ม
(3519900015282)
บธ.บ.
นายธนพล บุญปลูก
บธ.ม.
(3330100396480)
วท.บ.
นางสาวพรทิพย์ ชาติดี
บธ.ม.
(3539900261984)
ศศ.บ.
นางสาวสคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์ บธ.ม.
(3519900099354)
บธ.บ.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบริหารงานบุคคล
บริหารธุรกิจ
ฟิสิกส์
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
บริหารธุรกิจ
การบริหารงานบุคคล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปี
พ.ศ.
2546
2535
2543
2530
2544
2532
2547
2544
2546
2543
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ข้อมูลปรับปรุง
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
นางสาวดวงธิดา นาเวียง
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
(3510100091423)
ศศ.บ. การบัญชี
2
นางสาวสมฤทัย สุรินทร์คา
บธ.ม บริหารธุรกิจ
(3519900015282)
บธ.บ. การบริหารงานบุคคล
3
นายธนพล บุญปลูก
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
(3330100396480)
วท.บ. ฟิสิกส์
4
ดร.ฟ้าวิกร อินลวง
Ph.D เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(3501000441741)
บธ.ม บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การจัดการ
5
นางสาวสคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์ บธ.ม บริหารธุรกิจ
(3519900099354)
บธ.บ. การบริหารงานบุคคล

ปี
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยพายัพ
2546
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2535
มหาวิทยาลัยพายัพ
2543
มหาวิทยาลัยพายัพ
2530
มหาวิทยาลัยพายัพ
2544
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2532
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2556
มหาวิทยาลัยพายัพ
2546
มหาวิทยาลัยพายัพ
2540
มหาวิทยาลัยพายัพ
2546
มหาวิทยาลัยพายัพ
2543
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

โดยมีรายละเอี ยดการปรับปรุ งหลักสู ตรเล็ก น้อยตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอต่อ ที่ประชุ ม ทั้ง 4
หลักสูตร ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ในหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ยังคงเดิม
มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ
2. เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ
3. เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ตามแบบ สมอ.08 ที่
นาเสนอ
4. เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ
พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาโทแก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ดร.ปฐมพร อิ น ทรางกู ร ณ อยุ ธ ยา คณบดี บั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ด้ ว ยในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน 2 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภา
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วิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่ง พระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาโท แก่นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึ กษา หลั กสูต รบริ หารธุรกิ จมหาบัณ ฑิต จานวน 2 คน โดยมี รายชื่อผู้ สาเร็จการศึ กษา และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา รวมถึงบทคัดย่อของสารนิพนธ์ ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แล้ว
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งข้อสังเกตบทคัดย่อของสารนิพนธ์ ที่เป็นฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เห็นว่าควรปรับปรุงฉบับภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาราชการเพื่อ ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อ
ปรั บ ปรุ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขอให้ ส่ ง ไปยั ง นั ก ภาษาศาสตร์ ได้ ต รวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องบทคั ด ย่ อ ฉบั บ
ภาษาอังกฤษต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญญาโท แก่ ผู้ สาเร็ จการศึ กษา หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ มหาบัณ ฑิ ต ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 2 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
4.3 พิจารณาการกาหนดเป้าหมาย และ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557-2561)
นางอุมาพร เภตราพรโชติ ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา นาเสนอว่าเนื่องด้วยการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาเป็นภารกิ จของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ ง ต้องสร้ างระบบและกลไกในการประเมิ น
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีรายละเอียดการกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ขึ้นตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินรอบใหม่ ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอาพล ให้ความเห็นว่าในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในบริบทใหม่ (ฉบับปีการศึกษา 2557-2561) ได้ให้
ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร เป็น อย่างยิ่ง หากหลักสูตรใดประเมินไม่ผ่าน
จะมี ผ ลกระทบสู ง มาก ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย และผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ ต ระหนัก ให้ ม าก พร้ อ มนี้ ข อให้
ผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และให้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา ครั้งต่อไป
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มติที่ประชุม เห็ น ชอบ การกาหนดเป้ า หมาย และ การด าเนิ น งานประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557-2561) ในระดับ
คณะ และระดับสถาบัน และให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาหรับการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา ครั้งต่อไปด้วย
4.4 การแสดงวิสัยทัศน์ในการดาเนินงานของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่า ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี มีดาริ ให้ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และ คณบดี ได้รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
การศึก ษา 2557 ที่ผ่านมา และ แสดงวิ สั ยทัศ น์ในการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ต่อ ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย โดยให้แต่ละคนสรุปข้อมูลในรูปเอกสารจานวนไม่เกิน 2 หน้า A4 และให้สานักงานเลขานุการ
สภาฯ รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมสภาฯ พร้อมกับให้ผู้บริหาร
แต่ละคน ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วยวาจา คนละประมาณ 10 นาที ด้วยนั้น
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย น าเสนอเพิ่ มเติม ว่ าตามที่ ฝ่ ายเลขานุ ก ารสภาฯ ได้ ส่ง เอกสารการแสดง
วิสัยทัศน์ในการดาเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558 ให้กรรมการสภาทุกท่านได้อ่าน
ล่วงหน้าแล้วนั้น ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้อธิการบดี ได้เป็นผู้นาในการแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม
และขอให้อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ได้ตอบข้อซักถาม และรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
อธิการบดี ได้แสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา และการดาเนินงาน ดังนี้ มหาวิทยาลั ยได้ปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ตามที่ไ ด้กาหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นามหาวิท ยาลัยธนบุ รี โดยในปีการศึ กษา 2557 ได้ป ฏิบัติ หน้ าที่ ตามแผนปฏิ บัติ การ
มหาวิทยาลัยธนบุรีอย่างครบถ้วน สาหรับปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามพันธกิจหลักของ
การอุดมศึกษา และตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558 ประกอบกับเพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อม
และสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงได้นาเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการดาเนินงานและ
การบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2558 ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. Work-based Learning เป็นการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนวัยทางาน และวัยผู้ใหญ่ ที่สามารถ
เทียบโอนประสบการณ์ได้ โดยจัดให้มีการเรียนหลังเลิกงาน และเรียนวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดจน
จัดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็นทั้งหลักสูตรระยะสั้น และเต็มรูปแบบ พร้อมกับพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตามสภาพการณ์ปัจจุบันในยุคประชาคมอาเซียน
2. Cooperation and Networking ปัจจุบันองค์กรไม่สามารถดารงอยู่ โดยลาพัง จาเป็นต้องสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร และสร้างความยั่ง ยืน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษา และสถานประกอบการ (ภายในประเทศ) การสานความสัมพันธ์ และร่วมมือ
ในด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ได้ลงนามความร่วมมือไปแล้ว ดาเนินโครงการและเชื่อมโยง
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ด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบันของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้าน
โทรคมนาคม เป็นต้น
3. Value added การใช้ทรัพยากร และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ก่อให้เกิดคุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม รวมถึงการสร้างคุณค่ารายได้จากงานวิจัย และนวัตกรรม
4. Accountability / Loyalty ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของการเป็นมหาวิทยาลัย การสร้าง
ความเชื่อมั่น และความมั่นคงให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของ สกอ. และ สภาวิชาชีพ อย่างเคร่งครัด การดาเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย การตระหนัก
และคานึงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาเป็นที่ตั้ง และการบริหารงานมหาวิทยาลัยด้วยธรรมาภิบาล คานึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในส่วนของรองอธิการบดี ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา สรุปได้ดังนี้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรีให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน
1. มั่นคง คือ การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added) เช่น
อาคารสถานที่ สนามกี ฬา หอประชุม อาคารศูน ย์ศิ ลปวัฒ นธรรม การส่ ง เสริ มการหาทุน วิจั ย และสร้า ง
นวัตกรรมจากภายนอก การสร้างรายได้จากบุคลากรผู้มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี การประชาสัมพัน ธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและการแสวงหาพันธมิตรและเครือข่ ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัย และเพิ่มจานวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ยั่งยืน เป็นการดาเนินงานที่คานึงถึงความยั่งยืน ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง
ปฏิบัติ ที่ดี ตามที่ทางราชการกาหนด นโยบายของสภามหาวิ ทยาลั ย และที่ มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น การ
ปรับปรุง พัฒนา และก่อสร้ างอาคารสถานที่ให้เพียงพอ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสรรหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษา การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล คานึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ กับทั้งการดารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรผู้ทรงคุณค่า
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มุ่งเน้นพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
1. ด้านคุณภาพวิชาการ บริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Hed) มีการทดสอบนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit-Examination) และ
การส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. ด้านงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีการพัฒนา และรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของวารสาร
มหาวิทยาลัยธนบุรีให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF: Hed) มีการเปิดหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การ
สอบเทียบโอนความรู้ (CE) ด้วยระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ E-learning และระบบ
ธนาคารหน่วยกิต การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านประสบการณ์วิชาชีพ
รองอธิการบดีฝ่ายพั ฒนานักศึกษา มุ่ง เน้นพัฒนานักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมตามกรอบคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. กิจกรรมตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น กิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้
นักศึกษาตระหนักในการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมเป็นไปตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เรียนมา พร้อมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม กิจกรรมด้านเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ของคณะ สาขา ที่เปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นต้น
2. กิ จกรรมเสริ มสร้า งคุ ณลั กษณะบัณ ฑิ ตที่ พึง ประสงค์ เช่ น กิจ กรรมเสริม สร้ างความคิด ริเ ริ่ ม
สร้างสรรค์ การแสดงออก ภาวะความเป็นผู้นา ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมออกแบบสถานการณ์เพื่อให้
นักศึกษานาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น
สาหรับคณบดี ทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะบัญชี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาและ
การดาเนินงานในแต่ละคณะ โดยครอบคลุมตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิ ชาการแก่สัง คม และด้านการทานุบารุง ศิลปและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ
ตามที่สภาวิ ชาชีพกาหนด โดยแนวทางการพัฒ นาและการดาเนินงานในแต่ละคณะ ที่คณบดี ทั้ง 5 คณะ
นาเสนอ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวนโยบายของอธิการบดี และรองอธิการบดี ตาม
เอกสารประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยแล้วนั้น
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกตในเรื่องการสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากการพัฒนา ส่งเสริม บุคลากรให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น การส่งเสริมให้เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการแล้ว ขอให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมพัฒนาส่งเสริม ให้บุคลากรได้ไป
สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นประจาทุกปีด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์
และสร้างขวัญกาลังให้แก่บุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
พร้อมนี้นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้คณบดีแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ คณบดี ทุกคณะกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้วยธรรมาภิบาลสูง และให้โอกาสผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริห าร และการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกันตลอดมา
คณะกรรมการสภาฯ ได้แสดงความคิดเห็น และกล่าวชื่นชม แนวทางในการพัฒนา และวิสัยทัศน์ใน
การดาเนินงานของอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ของปีการศึกษา 2558 เพื่อจะได้เป็นแนวปฏิบัติ
และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้เกิดแก่มหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป
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มติที่ประชุม เห็นชอบ วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาและการดาเนินงานของอธิการบดี รองอธิการบดี
และคณบดี ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 3/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558
ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
ลงชื่อ…………………………..……….……………..ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

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