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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557
นางอุมาพร เภตราพรโชติ ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี แล้วเสนอให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทราบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้ถือ เป็นส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึ กษาที่ค ณะวิชาและสถานศึกษา
ระดั บอุด มศึก ษาต้ องด าเนิ นการอย่ างมี ระบบและต่อ เนื่อ ง สถานศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาต้องมีกา รประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาประจาปีเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545” โดยให้จัดส่งผ่านระบบ Che QA
มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการประเมิน ปรากฏต่อที่ประชุมทั้งระดับหลักสูตรจานวน
17 หลักสูตร ระดับคณะ จานวน 5 คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัยมีคะแนน
ประเมิน 3.52 อยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินรายองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ ปรากฏต่อที่
ประชุม ตามเอกสารแนบ 1.1
ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัย และแก้ไขจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยในบางตัวบ่งชี้ที่ได้
คะแนนต่า จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย และ สานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาในตัวบ่งชี้
ที่มีคะแนนต่า และเมื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเรียบร้อยแล้วให้เสนอต่อที่ประชุมสภารับทราบต่อไปด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยธนบุรี และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ธนบุรีประจาปีการศึกษา 2557
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ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ตามที่สภา
มหาวิ ทยาลั ย ได้กาหนดให้มีการประเมิน ผลการปฏิ บัติหน้ าที่ต ามบทบาทหน้าที่ ของสภามหาวิ ทยาลั ยและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 1/2558 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2558 นั้น คณะกรรมการประเมินฯ ได้กาหนดขอบเขตการประเมินสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี ปี
การศึกษา 2557 โดยพิจารณาจากอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
กฎหมายอื่น เลือกประเด็นที่สาคัญมาเป็นหัวข้อในการประเมิน ดังนี้
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง และประกาศของทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4. การให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
5. สภามหาวิทยาลัยดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ทางคณะกรรมการประเมิน ฯ ได้ ดาเนิ นการประเมินผลการปฏิบั ติง านของสภามหาวิท ยาลัย ธนบุ รี
ประจาปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมิน ตนเองของกรรมการสภาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
หลักธรรมาภิบาลหรือด้านที่สภาเห็นด้วยในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.88 และในด้านการจัดการประชุมหรือด้านที่
สภาเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุดเฉลี่ย 4.70 ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา สรุปว่า
สภาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และเสียสละ สมควรได้รับการยกย่อง และเห็นว่าสภาควรจะมีการประชุม
นอกสถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งทั้งสองศูนย์การศึกษาอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นกาลังใจและสนับสนุน
กิจกรรมของฝ่ายบริหารและอาจารย์ของศูนย์การศึกษา โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภา อย่าง
ละเอียด ตามเอกสารแนบ 1.2
พร้ อ มนี้ ดร.พนม พงษ์ ไ พบูลย์ ได้ น าเสนอรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2557 ได้แก่ อธิการบดี และคณบดี จานวน 5 คณะ โดยมีผู้ประเมินทั้งหมด
1,401 คน จาแนกเป็นผู้บริหาร 3 คน คณาจารย์ 161 คน เจ้าหน้าที่ 69 คน และนักศึกษา 1,168 คน โดยมี
กรอบการประเมินอธิการบดีจานวน 20 ข้อ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ทุกข้ออยู่ในระดับดี
มาก และภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 อยู่ในระดับดีมาก พร้อมนี้ผู้ประเมิน ได้แสดงความคิดเห็นในแบบ
ประเมินว่าอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง เป็นผู้มีภาวะผู้นาสูง
สาหรับกรอบการประเมินคณบดีจาแนก 8 ด้านได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงานและ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ ด้านลักษณะผู้นาและภาวะผู้นา ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการเป็นผู้
กากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความสามารถในการสื่ อสารและการ
จู ง ใจ ด้ า นศิ ลปะในการครองใจผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและด้ า นการจั ด ระบบ/กลไก การบริ ห ารองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้
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ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ยรวม 4.31 อยู่ในระดับ ดี
ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.36 อยู่ในระดับ ดี
ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.31 อยู่ในระดับ ดี
ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะบัญชี คะแนนเฉลี่ยรวม 4.55 อยู่ในระดับ ดีมาก
ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ยรวม 4.66 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอย่างละเอียดปรากฏต่อที่ประชุม ตามเอกสารแนบ
1.2
คณะกรรมการสภา ร่วมกันอภิปรายว่าจากการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการประเมินเสมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้ผู้บริหารเห็นผลการบริหารงานอย่างแท้จริง
และสามารถนาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรแจ้งให้ผู้บริหารระดับคณบดี ได้รับทราบผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ
และจุดที่ควรพัฒนาจากผู้ประเมินเพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9
สิงหาคม 2558
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ในวาระที่ 4.1 หน้าที่ 4 โดยแก้ไข รายชื่อกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จาก ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ เป็น ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ให้มหาวิทยาลัยจัดทางบการเงินประจาปี เพื่อให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี แล้วให้มหาวิทยาลัย
รายงานการตรวจสอบบัญชีไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
อธิการบดี นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าบัดนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทางบการเงินประจาปี 2557 (สาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2558) โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4

นางสาวรุ่งนภา แต่สุขะวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และนางกานต์รวี
จงอิทธิ หัวหน้างานบัญชี ได้รายงานงบการเงินดังที่ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2557 และให้เสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป
4.2 พิจารณาการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับกองทุน
ต่างๆ
นางกานต์รวี จงอิทธิ หัวหน้า งานบัญชี นาเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 66 (2) เรื่องการจัดสรรเงินส่วนที่เหลือจากที่
โอนไปให้กองทุนประเภทต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขอเสนอการจัดสรร
รายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับกองทุนต่างๆ ดังนี้
ชื่อกองทุน
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจัย
กองทุนห้องสมุดและ
เทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนทานุบารุงศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม
รวม

งบประมาณรายจ่าย
(บาท)
53,800,000.00
5,910,000.00
1,465,000.00

เงินสด (บาท)
ณ 1 มิถุนายน 2558
1,151,169.38
1,275,261.19
1,102,714.36

เงินที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
15,082,200.00
5,027,400.00
558,600.00

5,100,000.00
30,050,000.00
1,750,000.00

1,006,670.25
400,000.00
1,281,566.50

4,468,800.00
30,164,400.00
558,600.00

98,075,000.00

6,217,381.68

55,860,000.00

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจาปีการศึกษา
2558 ในอัตราดังกล่าว
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินจากรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป สาหรับให้กองทุนต่างๆ ในปีการศึกษา
2558 ตามอัตราข้างต้น
4.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบ
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บัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกปี มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอเสนอนางสาวรุ่งนภา แต่สุขะวัฒน์ ต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2558 (สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
พฤษภาคม 2559) ในอัตราค่าตอบแทน ปีละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
คณะกรรมการสภา ให้ ค วามเห็ น ชอบ เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า นางสาวรุ่ ง นภา แต่ สุ ข ะวั ฒ น์ เป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอ และให้เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
4.4 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
4.4.1 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) คณะบัญชี
นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้ง ในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และ ศูน ย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
วิท ยาลั ย เทคโนโลยี หมู่ บ้ า นครู ภาคเหนื อ สาเร็ จ การศึ ก ษา จ านวนทั้ ง สิ้ น 830 คน ซึ่ ง ส านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล คณะวิ ช า และคณะกรรมการสภาวิ ช าการได้ พิ จ ารณา และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภา
วิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี จึง เสนอขออนุ มัติ ให้ ปริ ญ ญาตรี แก่ นัก ศึก ษาที่ส าเร็ จ
การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 830 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ได้รับเกียรตินิยม ปรากฏดัง
เอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาตรี แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการ
ศึกษา 2557 จานวน 830 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
4.5 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ผู้อานวยการสานักวิชาการ นาเสนอว่าเนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้มีการลาออก และมีการปรับโยกย้าย อาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร
ดังต่อไปนี้
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
ดร.ปฐมพร
Ph.D. Educational
อินทรางกูร ณ อยุธยา*
Administration and
3102300382974
Foundations
อ.ม. ประวัติศาสตร์
กศ.บ. ประวัติศาสตร์
2
ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ*
Ph.D. Educational
310230365956
Administration and
Foundations
M.B.A. Business
Administration
วท.บ. เศรษฐศาสตร์
3
ดร.เตือนจิตต์ จิตต์อารี* Ph.D. Higher Education
3101500258290
กศ.ม. อุดมศึกษาและการ
ฝึกหัดครู
กศ.บ. มัธยมศึกษา
4
ดร.ประสิทธิ์ บุญทรง
ศษ.ด. การบริหารการศึกษาและ
3349900163488
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ศษ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่
วท.บ. เกษตร
5
ดร.สิริรัตน์ เกษประทุม ศษ.ด. การบริหารการศึกษาและ
3100600684362
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กศ.บ. ภาษาไทย
* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

Illinois State University, U.S.A.

2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
Illinois State University, U.S.A.

2525
2518
2544

Pittsburg State University,
Kansas,U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Southern Illinois University at
Carbondale , Illinois, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2534

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

2516
2554

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

2524
2513
2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

2526
2516

2530
2534
2520

ข้อมูลปรับปรุง
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ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ดร.ปฐมพร
Ph.D.
อินทรางกูร ณ อยุธยา*
3102300382974
อ.ม.
กศ.บ.
ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ*
Ph.D.
310230365956
M.B.A.

3

4

5

-

-

-

ดร.สุธาสินี แสงมุกดา*
3779800087379

ดร.นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ
3100904736184

ดร.เตือนจิตต์ จิตต์อารี
3101500258290

วท.บ.
ค.ด.
ค.ม.
วท.บ.
กศ.ด.

สาขาวิชา
Educational
Administration and
Foundations
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
Educational
Administration and
Foundations
Business
Administration
เศรษฐศาสตร์
บริหารการศึกษา
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
บริหารการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

Illinois State University, U.S.A.

2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
Illinois State University, U.S.A.

2525
2518
2544

Pittsburg State University, Kansas, 2534
U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2530
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557

Diplo Hotel Management
ma
M.C. Marketing
Management
บธ.บ. การตลาด

Cornell University, NY, USA.

2534

The University of New South
Wales, Sydney, Australia.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526

Ph.D.

Higher Education

2534

กศ.ม.

อุดมศึกษาและการ
ฝึกหัดครู
มัธยมศึกษา

Southern Illinois University at
Carbondale , Illinois, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

2516

กศ.บ.

2520

2520

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
ดร.นภวรรณ แย้มชุติ* Ph.D. Educational
3102300365930
Administration and
Foundations
M.S.Ed. Education Management
B.S.E.
2

3

-

-

ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส
บุญประกอบ*
3100602749356

Ed.D.

ค.ม.
ป.กส.
กศ.บ.
ดร.พรรณี บุญประกอบ* กศ.ด.
3100100853440
ค.ม.
ค.บ.

4

ดร.สุเทพ หุ่นสวัสดิ์
3719900311459

5

รอง
รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา
ศาสตรา 5101700017331
จารย์
* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
อ.ม.
กศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Illinois State University,
U.S.A.

De La Salle University,
The Philippines
Education Management St.Paul College of Manila,
The Philippines
Curriculum & Instruction in Illinois State University,
Postsecondary Education U.S.A.
โสตทัศนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคมี-ชีววิทยา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตวิทยาการศึกษาและการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะแนว
มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั่วไป)
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรณารักษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปีพ.ศ.
2544

2522
2520
2537
2522
2516
2511
2527
2518
2516
2540
2520
2514
2517
2508
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ข้อมูลปรับปรุง
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
ดร.มาริษา เทศปลื้ม*
กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
3102300226964
ศศ.ม. พื้นฐานการศึกษา
คบ.
การศึกษาปฐมวัย
2
ว่าที่ร้อยตรีดร.มนัส
Ed.D. Curriculum & Instruction
บุญประกอบ*
Postsecondary Education
3100602749356
ค.ม. โสตทัศนศึกษา
ปกส. บริหารการศึกษา
กศ.บ. เคมี-ชีววิทยา
3
ดร.พรรณี บุญประกอบ* กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
3100100853440
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
ค.บ. มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
4
ดร.นภวรรณ แย้มชุติ
Ph.D. Educational
3102300365930
Administration and
Foundations
M.S.Ed. Education Management

รอง
รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา
5 ศาสตรา 5101700017331
จารย์
* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

B.S.E.

Education Management

อ.ม.
กศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์
มัธยมศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
Illinois State University,
U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557
2544
2542
2537

Illinois State University,
U.S.A.

2544

De La Salle University,
The Philippines
St.Paul College of Manila,
The Philippines
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา

2522

2522
2516
2511
2527
2518
2516

2520
2517
2508
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3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ข้อมูลเดิม
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร ณ ที่ตั้ง

ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
วิชาการ
1
ดร.พนัส อุณหบัณฑิต
3101501669340

2

-

3

-

4

-

5

-

ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง
3100501377011

นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด
3649900020064
นางสาวทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์
3159800041358
นางสาวอัญชลี ทรัพย์เกษม
3100400435466

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Management

ปี
พ.ศ.

Adamson University
Philippines
M.B.A. General Management University of HoustonVictoria Texas, U.S.A.
บธ.บ. การจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Ph.D. Management
Adamson University
Philippines

2550

บธ.ม.
ค.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2534
2523
2542
2532
2548

มหาวิทยาลัยสยาม
La Verne University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545
2534
2531

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี
พ.ศ.

การบริหารและองค์การ
ครุศาสตร์ (ศิลปศึกษา)
การบริหารธุรกิจ
การบัญชี
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
M.B.A. General Management
วท.บ. บริหารธุรกิจ

2540
2537
2536
2550

ข้อมูลปรับปรุง
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
วิชาการ
1
ดร.พนัส อุณหบัณฑิต*
3101501669340

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Management

M.B.A.

General Management

บธ.บ.
วท.บ.

การจัดการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Adamson University
Philippines
University of Houston-Victoria
Texas, U.S.A.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550
2540
2537
2536
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ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
วิชาการ
2
ผศ. ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง*
3100501377011

3

-

4

-

5

นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด
3649900020064
นางสาวทัศนีย์ ตั้งวรรณวิทย์
3159800041358

ผศ.

นายประสงค์ อุทัย
3570700439099
* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ
Ph.D.
บธ.ม.
ค.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Management

Adamson University
Philippines
การบริหารและองค์การ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ครุศาสตร์ (ศิลปศึกษา)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม
การจัดการธุรกิจขนาดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
และขนาดย่อม
ธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม
การจัดการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

ปี
พ.ศ.
2550
2534
2523
2542
2532
2548
2545
2551
2545

ข้อมูลเดิม
ข. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีนอกที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี
วัฒนาบริหารธุรกิจ

ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
วิชาการ
1
นางสาวสายพิณ ภูรุ่ง
3102201664807
2
นางสาวพิสมัย เหล่าไทย
34501100684204
3
นายวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ
310210076033
4
นายปรีชา ศิริสะอาด
3200100113250
5
นายสมชาย องค์ศิริพร
3100900952940

คุณวุฒิ
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
วท.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
รศ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการ
การจัดการ
บริหารธุรกิจ
การปกครอง

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี
พ.ศ.
2547
2544
2551
2546
2539
2536
2551
2524
2551
2524
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ข้อมูลปรับปรุง

ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
วิชาการ
1
นางสาวสายพิณ ภูรุ่ง*
(3102201664807)
2
นางสาวพิสมัย เหล่าไทย*
(34501100684204)
3
นายวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ
(310210076033)
4
นายปรีชา ศิริสะอาด
(3200100113250)
5
นายดารง ตินตมุกสิก
(3100900949761)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
วท.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
Ph.D

การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการ
การจัดการ
Education

มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยกรุงเทพ

บธ.ม.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

Adamson University
Philippines

ปี
พ.ศ.
2547
2544
2551
2546
2539
2536
2551
2524
2555
2553
2550

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการศึกษาตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ
2. เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ
3. เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ
พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.6 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริห ารธุรกิจ นาเสนอว่าตามที่ม หาวิทยาลัยธนบุรี ได้ปรับปรุ ง
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท คื อ บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิต ครั้ ง ล่ า สุ ด เมื่ อ ปีก ารศึ กษา 2554 ซึ่ ง ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ธนบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ จึงได้ดาเนินการปรั บปรุง หลักสู ตรบริ หารธุรกิจ มหาบั ณฑิต เพื่อให้ทันใช้ในปี
การศึกษา 2559 โดยได้ผ่านคณะกรรมการต่างๆ ตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างครบถ้วน และเป็นไป
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสภาวิชาการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี ผู้อานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นาเสนอภาพรวมของการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวม 39
หน่วยกิต แยกเป็น แผน ก และ แผน ข ดังนี้
แผน ก จ านวน 39 หน่ว ยกิ ต แยกเป็ น กลุ่ ม วิช าเสริ ม พื้ นฐาน กลุ่ ม วิช าบั ง คั บ 27 หน่ว ยกิ ต และ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข จานวน 39 หน่วยกิต แยกเป็น กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต กลุ่มวิชา
เลือก 6 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า
โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรปรากฎต่อที่ประชุม ตามเอกสารแนบ 4.6
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) พร้อมนี้ให้แจ้งต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.7 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นาเสนอว่าตามที่คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ครั้งล่าสุด เมื่อ ปีการศึกษา
2554 ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2548 จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ดัง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี โดยคณะบริ ห ารธุร กิ จ จึ ง ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยได้ผ่านคณะกรรมการต่างๆ ตามกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552
และสภาวิชาการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2558 ในการประชุมครั้งนี้จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
การจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิ ชาการตลาด และให้หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง สามสาขาวิชา
รายงานต่อที่ประชุม
นางสาวทัศนี ตั้งวรรณวิทย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ นาเสนอภาพรวมของการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
รวม 129 หน่วยกิต แยกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 93
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ ปรากฎต่อที่ประชุม ตามเอกสารแนบ 4.7
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
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4.8 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
นางศิริประกาย พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นาเสนอภาพรวมของการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ จานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร รวม 129 หน่วยกิต แยกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรากฎต่อที่ประชุม ตามเอกสารแนบ 4.8
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.9 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
นายบุ ญ สม รั ศ มี โ ชติ หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการตลาด น าเสนอภาพรวมของการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังนี้ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
รวม 129 หน่วยกิต แยกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 93
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ปรากฎต่อที่ประชุม ตามเอกสารแนบ 4.9
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 อธิการบดี ได้รายงานการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยธนบุรี พร้อม
กับหารือต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่าตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ได้ทาการตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
และที่ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 สาหรับประเด็น
ในการตรวจประเมินฯ มี 7 ด้าน คือ 1) ด้านการเปิดดาเนินการหลักสูตร 2) ด้านอาจารย์ 3) ด้านสถานที่ 4)
ด้า นสิ่ ง สนั บ สนุน ทางการศึ กษาและบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา 5) ด้ า นนั ก ศึ กษา 6) ด้ า นการบริ ห ารและการติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก และ 7) ด้านอื่ นๆ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ ทราบผลการตรวจ
ประเมินฯ อย่างไม่เป็นทางการ จากเว็บไซต์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ มีผลการประเมิน ระดับผ่าน ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
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สาหรั บ ศูน ย์ก ารศึ กษา ณ วิท ยาลั ยเทคโนโลยี ศ รีวั ฒ นาบริ ห ารธุร กิ จ มีผ ลการประเมิ น ระดั บ ต้ อ ง
ปรับปรุง สาหรับประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่มา
ตรวจประเมินฯ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาว่าไม่ควรจัดเวลาเรียนในห้องเรียนเกินกว่า
9 ชั่วโมงต่อวัน และไม่ควรนับสัปดาห์ที่มีการสอบปลายภาครวมกับสัปดาห์ที่จัดการเรียนการสอน
ซึ่งคาดว่าหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินฯ อย่างเป็นทางการน่าจะมาถึงมหาวิทยาลัยในเร็วๆ นี้ จึง
หารือกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่าหากหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินฯ อย่างเป็นทางการจาก สกอ. แจ้ง
มายังมหาวิทยาลัยแล้ว จะขออนุมัติแจ้งเวียนต่อสภามหาวิทยาลัยถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นด้านที่
สกอ. แจ้ง ให้ปรับปรุงแก้ไข ของศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และเสนอต่อ สกอ.
ต่อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าหากมีการปรับปรุงแก้ไขไม่มากและเล็กน้อย ให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ต่อไป จึงมอบหมายให้ผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย จานวน 1 ท่าน คือ รศ.ดร.สมบัติ
ทีฆทรัพย์ และในฐานะประธานสภาวิชาการ เป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยในการตรวจสอบเอกสาร การปรับปรุง
แก้ไขในประเด็นที่ สกอ. แจ้งให้ดาเนินการ ให้ถูกต้องครบถ้วน และให้แจ้งเวียนต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ใ นหลั ก การ และให้ รศ.ดร.สมบั ติ ที ฆ ทรั พ ย์ เป็ น ผู้ แ ทนสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการ
ตรวจสอบเอกสารการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในประเด็ น ที่ สกอ. แจ้ ง ให้ ด าเนิ น การ พร้ อ มให้ แ จ้ ง เวี ย นต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
5.2 นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
สาหรับสถานที่แจ้งอีกครั้งหนึ่ง
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ……………………..…….……………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

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

16

