รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 3/2558
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 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.พันธุ์นิภา
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
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
เลขานุการ

ผู้ลาประชุม
ดร.อุไรรัตน์

แย้มชุติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.พนัส
2. พล.ต.ต.เชิดชาย
3. นางอุมาพร
4. นางสาวศิริพร
5. นายนรา
6. นางสาวธัญญพันธ์

อุณหบัณฑิต
เสขะนันทน์
เภตราพรโชติ
อนุวัตวิสิฐ
บุริพันธ์
ศักดิ์บุญญารัตน์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล
รักษาการหัวหน้าสานักงานวางแผนฯ
อาจารย์ประจา
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7. นายนพดล

พวงมณี

อาจารย์ประจา

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ISAGA Summer School 2015 “Designing
Simulation Games for Conflict Mitigation and Resolution in Troubled Times” ระหว่างวันที่
1 - 8 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ดร.นภวรรณ แย้มชุติ แจ้งว่า สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่ อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) (Thai
Simulation & Learning Association: ThaiSim) ร่วมกับ สถาบันการศึกษา และสมาคมต่างๆ จัดประชุม
อบรมเชิง ปฏิบัติการนานาชาติ และการเข้าค่ายการพัฒนาเกมเพื่อการเรีย นการสอน (ISAGA Summer
school 2015) “Designing Simulation Games for Conflict Mitigation and Resolution in Troubled
Times” ระหว่างวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต-นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวม
จานวน 150 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ 7th Annual International ThaiSim Conference
“Learning from educational games, simulations and debriefing for the AEC” ระหว่างวันที่
10 – 11 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ดร.นภวรรณ แย้มชุติ แจ้งว่า สมาคมสถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) (Thai
Simulation & Learning Association: ThaiSim) กาหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th Annual
International ThaiSim Conference “Learning from educational games, simulations and
debriefing for the AEC” ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์การศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต -นักศึกษาทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ จานวน
ประมาณ 200 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อที่ 28 มิถุนายน
2558
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
พิจารณาการกาหนดเป้าหมาย และการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557-2561) ในระดับหลักสูตร
นางอุมาพร เภตราพรโชติ ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา นาเสนอว่าสืบเนื่องจากการ
ประชุมสภามหาวิ ทยาลัยธนบุรี ครั้ งที่ 2/2558 เมื่อวั นที่ 28 มิถุน ายน 2558 ทางสานักประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา ได้นาเสนอเป้าหมาย และการดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557-2561) ในระดับคณะวิชา และ ระดับ
มหาวิทยาลัย แล้วนั้น มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอให้นาเสนอเป้าหมาย และการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ ในระดับหลักสูตร เพิ่มเติมด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพในบริบทใหม่นี้ (ฉบับปี
การศึกษา 2557-2561) มีความสาคัญมากเช่นกัน
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งนี้ทางสานักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้นาเสนอเป้าหมาย
และการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557-2561) ในระดับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบการก าหนดเป้ า หมาย และ การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภ าพการศึ ก ษา ตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557-2561) ในระดับ
หลักสูตร และให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา
2558
นางอุมาพร เภตราพรโชติ ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา นาเสนอว่าเนื่องด้วยการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาเป็นภารกิ จของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ ง ต้องสร้ างระบบและกลไกในการประเมิ น
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2558 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบั น จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทางสานักประกันคุณภาพการศึกษา จึง ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ของปี การศึกษา 2557 ซึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน ที่มีคุณสมบัติ
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เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด และมี ผู้ อ านวยการส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น เลขานุ ก าร และมี
ผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 คน รวมเป็น 6 คน จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบดังมีรายชื่อ ดังนี้
ลาดับที่
1

ตาแหน่ง
กรรมการ

ชื่อ – สกุล
ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์

2

กรรมการ

ดร.สุวิชากร ชินะผา

3

กรรมการ

ผศ.ดร.อุไร เงินงอก

4

เลขานุการ

อาจารย์อุมาพร เภตราพรโชติ

5

ผู้ช่วยเลขานุการ อาจารย์วารุณี มิลินทปัญญา

6

ผู้ช่วยเลขานุการ อาจารย์ศศิธร เปอร์เขียว

ตาแหน่งบริหาร
คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย

สถานที่ทางาน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
รองอธิการบดีฝ่าย
มหาวิทยาลัย
วิชาการ
เซนต์จอห์น
อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยี
ราชภัฏเทพสตรี
สารสนเทศ
ผู้อานวยการสานัก
สานักประกัน
ประกันคุณภาพ คุณภาพการศึกษา
การศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
อาจารย์ประจา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
จัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ประจา
คณะบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา
2558 ดังมีรายชื่อปรากฎข้างต้น
4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขานุการสภา นาเสนอว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประเมินผลสาเร็จในการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการกาหนดนโยบาย การควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นไปตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติง านของสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557
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พร้อมนี้ทางมหาวิทยาลัยขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวิ ทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุ รี ชุดใหม่ แทน ชุดเดิมที่ หมดวาระลง เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ชุดใหม่ ดังมีรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ติกจินา
กรรมการ
3. ผศ.ยืน ปาระเคน
กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด กรรมการ
5. นางอุมาพร เภตราพรโชติ
กรรมการและเลขานุการ
6. นายไพโรจน์ แจ่มศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวพรจิรา ผลเหม
ผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม เห็ นชอบ ให้ มี การประเมิน ผลการปฏิบั ติ หน้ าที่ ข องสภามหาวิท ยาลั ย และผู้บ ริห ารของ
มหาวิ ทยาลัย ธนบุ รี พร้ อมเห็น ชอบรายชื่ อคณะกรรมการด าเนิ นการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ชุดใหม่
4.3 พิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายประสงค์ อุทัย
ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ผู้อานวยการสานักวิชาการ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยนายประสงค์ อุทัย อาจารย์ประจา
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุ รกิจ ของมหาวิท ยาลัยธนบุรี ได้เสนอผลงานทางวิช าการเพื่อขอดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ซี่งได้ผ่านขั้นตอนและกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี และคณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงาน ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
แล้ว
มติที่ประชุม อนุ มัติ ใ ห้แ ต่ งตั้ ง นายประสงค์ อุทั ย ด ารงตาแหน่ ง ผู้ช่ วยศาสตรจารย์ ประจ าสาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป และ
ให้มหาวิทยาลัย ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.4 พิจารณาแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2558
นายนรา บุริพันธ์ ผู้แทนสานักวางแผนและพัฒนา นาเสนอว่า เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี มีทิศทางการดาเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และครอบคลุมตามพันธกิจ
หลั ก ของสถาบั น อุด มศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี ปี ก ารศึ กษา 2558 โดยมี
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2558 ปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2558
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4.5 พิจารณาการดาเนินการปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขานุการสภา นาเสนอว่าตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท
แล้ว ได้ดาเนินการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยธนบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 และได้แจ้งผลการตรวจ
เยี่ยมให้มหาวิทยาลัยทราบ ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0591 (2) /ว 759 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ใน 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 ด้านการดาเนินการตามเงื่อนไขของคณะกรรมการอุดมศึกษา
ผลการติดตามตรวจเยี่ยม สอดคล้อง ตามเงื่อนไข
ประเด็นที่ 2 ด้านการดาเนินการตามแผนดาเนินการ (ข้อกาหนด) ของสถาบันในการยื่นขอ
เปลี่ยนประเภทสถาบัน
ผลการติดตามตรวจเยี่ยม สอดคล้อง ทั้งด้าน แผนกายภาพ แผนการเงิน และแผน
วิชาการ
ประเด็นที่ 3 ด้านการดาเนินการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัดการศึกษา จานวน
17 หลั ก สู ต ร ทั้ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ ปริ ญ ญาโท และระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผลการติดตามตรวจเยี่ยม หลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ มีจานวน 15 หลักสูตร
ดังนี้
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 12 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต
- หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร
สาหรับผลการติดตามตรวจเยี่ยม หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ มีจานวน
2 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากผลการติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ มีความเห็นว่ามีการจัดการหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษานั้น
อธิการบดี รายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม
2557 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้ให้คาแนะนา และมีข้อสังเกตด้วยวาจาในประเด็นที่ไม่สอดคล้องดังกล่าว
ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสาคัญ และเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รีบ
ดาเนิน การปรับปรุง แก้ ไขโดยทัน ที ตามข้ อสั ง เกตของคณะกรรมการตรวจเยี่ ยม อาทิ เช่น การปรับ ปรุ ง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 พร้อมกับปรับปรุงข้อกาหนด
มหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2558 และมหาวิทยาลัยยังได้เคร่งครัดในการดาเนินการและบริหารหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ด้ ว ยแล้ ว ซึ่ ง ทาง
มหาวิทยาลัยได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ได้รับทราบถึงแนวทางการดาเนินงาน การบริหาร
หลั ก สู ต ร พร้ อ มกั บ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ประเด็ น ความไม่ ส อดคล้ อ งในด้ า นต่ า งๆ ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 และใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ทางมหาวิทยาลัยได้นาเสนอเอกสารการปรับปรุง
ประเด็ น ต่ า งๆ ตามความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจเยี่ ย ม ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบ การดาเนินการปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และให้มหาวิทยาลัยธนบุรีเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.6 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อ ย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว
ดร.สุธาสินี แสงมุก ดา ผู้อานวยการสานัก วิชาการ นาเสนอว่ าเนื่ องจากอาจารย์ ประจาหลัก สูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการลาออก และมีการ
ปรับโยกย้าย อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร ที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ดังมีรายละเอียดปรากฎตามแบบ สมอ.08 ดังนี้
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
วิชาการ
1
นายพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ
(3 1009 03270 98 0)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.

การจัดการธุรกิจการบริการ
ระหว่างประเทศ
พัฒนาอาชีวศึกษา
คหกรรมศาสตร์ศึกษา
การบัญชี

ศษ.ม.
บธ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ

2546

2553
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ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
วิชาการ
2
นายอิทธิกร คาไล้
(3 1002 03316 30 8)

3

-

นายอาร์ม พงษ์ประเสริฐ
(1 1002 00238 53 9)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.ม.

การจัดการทางวัฒนธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

ศศ.บ.

การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2549

M.A.

International Tourism
and Hotel
Management
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การจัดการอุตสาหกรรม
การบริการและการ
ท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
ภาษาไทย

Southern Cross University,
Australia

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2552

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2556

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2556

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ศศ.บ.
4

5

-

-

นางสาวมณีรัตน์ ลีสุวัฒน์
(1 1008 00397 33 6)

นางสาวจุฑามาศ ตั้งคุณอนันต์
(1 1008 00154 55 2)

ศศ.ม.

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

ข้อมูลปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
วิชาการ
1
2

-

ชื่อ – ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายอิทธิกร คาไล้
(3 1002 03316 30 8)

ศศ.ม.

การจัดการทางวัฒนธรรม

ศศ.บ.
นางสาวอัญชิษฐา กิ้มภู่
(1 8016 00121 39 1)

ศศ.ม.
บธ.บ.

การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
การจัดการ
การท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ
การจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ

ปีพ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2549

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2555
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ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
วิชาการ
3
นายอาร์ม พงษ์ประเสริฐ
(1 1002 00238 53 9)

4

-

นางสาวมณีรัตน์ ลีสุวัฒน์
(1 1008 00397 33 6)

คุณวุฒิ

-

นางสาวจุฑามาศ ตั้งคุณอนันต์
(1 1008 00154 55 2)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

M.A.

International
Southern Cross University,
Tourism and Hotel Australia
2556
Management

ศศ.บ.

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

ศศ.ม.
ศศ.บ.

5

สาขาวิชา

ศศ.ม.
ศศ.บ.

การจัดการอุตสาหกรรม
การบริการและการ
ท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2552

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2556

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2553

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2551

โดยมีร ายละเอีย ดการปรับ ปรุง หลั กสู ตรเล็ก น้อ ยตามแบบ สมอ.08 ที่น าเสนอต่อ ที่ป ระชุ ม ส่ว น
รายละเอียดอื่นๆในหลักสูตรยังคงเดิม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ต่อไป
4.7 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตรีแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ภาคการศึกษา
2/2557
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) คณะบัญชี
นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี จานวน
ทั้งสิ้น 214 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้ง ที่
3/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาตรี แก่นักศึกษาที่สาเร็จ
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การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 214 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ได้รับเกียรตินิยม ปรากฏดัง
เอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริญ ญาตรี แก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิต หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2557 จานวน 214 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 4/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

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

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