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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ผลการพิ จารณาแผนการปรับปรุงการด าเนิ นการตามผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุ ดมศึ กษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0591(2)/
ว1091 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 แจ้งผลการพิจารณาแผนการปรับปรุงการดาเนินการตามผลการตรวจเยี่ยม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ของมหาวิทยาลัยธนบุรี คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงการดาเนินการตามผล
การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ของมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การตีพิม พ์เ ผยแพร่ผลงานวิ จัยของอาจารย์ ประจาหลัก สูต รศึก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าการบริ หาร
การศึกษาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลงานวิจัยร่วม ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามผล
การด าเนิ น งานตามแผนการปรั บ ปรุ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ผ่ า นกลไกการก ากั บ ติ ด ตามของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าหลักการทางานวิจัยที่ดีเป็นการระดมสมองจากหลายฝ่าย
ร่วมกัน ดังนั้นการทางานวิจัยร่วมกันเป็นองค์คณะจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าการทางานวิจัยเฉพาะ
รายบุคคล งานวิจัยที่ดีควรเป็นงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2558
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่ อสิ้นปีการศึกษา
ทุกปี แล้วเสนอให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทราบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้อง
ดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาประจาปีเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปี
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545” โดยให้จัดส่งผ่านระบบ
Che QA Online
มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการประเมิน ปรากฏต่อที่ประชุมทั้งระดับหลักสูตรจานวน
17 หลักสูตร ระดับคณะ จานวน 5 คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัยมีคะแนน
ประเมิน 3.95 อยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินรายองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ ปรากฏต่อที่
ประชุมสภาแล้ว ภาพรวมผลการประเมินทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ของปีการศึกษา 2558
มีการพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินและนาข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอกและการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้มีจานวนมากขึ้น และควรพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกคณะวิชาและ
ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้สานักประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิชา และสาขาวิชาต้องร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาในตัว
บ่งชี้ที่มีคะแนนต่า และให้สานักประกั นคุณภาพการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาต่อๆ ไป
มติที่ประชุม รับทราบ และให้สานักประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.3 ความร่วมมือด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการ ที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร ระหว่าง บริษัทซี
แอนด์จี เอ็นไวรอนเมทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จากัด กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
อธิการบดีแจ้งว่าตามที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม โดยระบบเตาเผามูลฝอย ตั้งอยู่ถนนพุทธมณฑล
สาย 3 ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธนบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ในการร่วมมือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะ
ด าเนิ น การของโครงการก าจั ด มู ล ฝอยโดยระบบเตาเผามู ล ฝอยที่ ศู น ย์ ก าจั ด มู ล ฝอยหนองแขม และใช้
มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่ง จะทาการตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการของโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือและจัดทาร่างบันทึกความร่วมมือด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยหนองแขม ระหว่าง บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย)
จากัด กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อน มหาวิทยาลัยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบในด้านต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนทาความร่วมมือ
ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24
กรกฎาคม 2559
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2559
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าด้วยมหาวิทยาลัยธนบุรีมีความประสงค์จะให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ประเภททั่วไปแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประวัติผลงานด้านบริหารจัดการธุรกิจและด้าน
วิชาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นผู้สร้างคุ ณประโยชน์ต่อสัง คมส่วนรวมจนเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 มาตรา 34(8) กาหนดให้สภาสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมีอานาจอนุมัติ ให้ปริญ ญากิตติมศักดิ์แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2559 แล้วนั้น (คาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 1/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
คณะกรรมการกลั่นกรองผู้ สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2559 ได้จัด
ประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จานวน
1 ราย คือ นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข อย่างละเอียดรอบคอบ เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ
มีประวัติผลงานด้านบริหารจัดการธุรกิจและด้านวิชาชีพที่ประสบผลสาเร็จสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เป็ น ผู้ สร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต่ อสั ง คมส่ว นรวมอย่ า งกว้ า งขวาง เป็ นผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี
คุณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามกฎกระทรวง เรื่อ ง ก าหนดชั้น สาขาของปริ ญ ญา และหลั ก เกณฑ์ การให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 (โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม) ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึง มี มติเห็นชอบให้ ปริญ ญากิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ปริญ ญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แก่ นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข และให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรีพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาประวัติผลงานของบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข แล้วเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎกระทรวง เรื่อง กาหนด
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ
4

มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ประเภททั่ ว ไป ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชาการจัดการ แก่ นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข และให้แจ้ง ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
4.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตรีแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) คณะบัญชี
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
2558 มี นักศึ กษามหาวิท ยาลั ยธนบุรี ทั้ง ในที่ ตั้ง และศูนย์ การศึกษา คื อ ศูนย์ การศึกษามหาวิ ทยาลัยธนบุ รี
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ภาคเหนื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวนทั้ ง สิ้ น 916 คน ซึ่ ง ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล คณะวิ ช า และ
คณะกรรมการสภาวิ ชาการได้พิ จารณา และตรวจสอบคุณ สมบัติ ของผู้ สาเร็ จการศึก ษา เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูต รระดั บปริญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้ วนทุก ประการ และสภาวิช าการอนุ มัติ ให้นัก ศึกษา
ดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
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 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 916 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ผู้
ได้รับเกียรตินิยม ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
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
เทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต ภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 จานวน 916 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
4.3 พิจารณาการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ผู้อานวยการสานัก วิช าการ น าเสนอว่ าเนื่อ งจากอาจารย์ ประจ าหลัก สูต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการลาออก และมีการปรับโยกย้าย อาจารย์
ประจาหลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังต่อไปนี้
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ข้อมูลเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – นามสกุล
วิชาการ
1
นายจิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว
(3-8006-00537-11-8)
2

-

นายสมเกียรติ คงคะชาติ
(5-3304-00206-73-9)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

2547

วศ.บ
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2553
2549
2556

2539
2552
2547

3

-

นายปิยะนัฐ ใจตรง
(3-4001-01076-60-7)

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

2553
2547

4

-

5

-

นายกรกช แสงรัตนกุล
(3-3498-00074-06-8)
นายบัญชา ศรีวิโรจน์
(3-9298-00002-81-9)

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

2547

วศ.บ
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2544

ข้อมูลปรับปรุงใหม่
ก. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – นามสกุล
วิชาการ
1
นายจิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว *
(3-8006-00537-11-8)
2

-

3

-

4

-

นายสมเกียรติ คงคะชาติ *
(5-3304-00206-73-9)

นายปิยะนัฐ ใจตรง
(3-4001-01076-60-7)
นายบัญชา ศรีวิโรจน์
(3-9298-00002-81-9)

2539
2552
2547
2553
2547
2556

6

ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
วิชาการ
5

-

ชื่อ – นามสกุล

นายเอกรัตน์ นภกานต์
(3-1023-00242-83-8)

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศบ.
อสบ.

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม

ปี พ.ศ.
2544
2557
2555
2538

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
4.4 พิจารณาการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ผู้อานวยการสานัก วิช าการ น าเสนอว่ าเนื่อ งจากอาจารย์ ประจ าหลัก สูต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการลาออก และมีการปรับโยกย้าย อาจารย์
ประจาหลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – นามสกุล
วิชาการ
1
นายธนิต แต่งศรี
(3-1006-01273-60-9)

2

-

3

-

4

-

คุณวุฒิ
วศ.ม.

วศ.บ
อส.บ.
นายสุวิทย์ อมรปีติกวิน
วศ.ม.
(3-1009-01740-36-9)
วศ.บ.
นายกรีฑาพล สุลีลายุทธพล วศ.ม.
(3-9599-00459-27-6)
วศ.บ.
นายเมืองแก้ว ยุตัน
วศ.ม.
(3-5203-00411-09-0)
วศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ปี พ.ศ.
2546
2554
2539
2544
2539
2547
2539
2546
2549
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ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
วิชาการ

5

-

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1-4199-00150-84-2)
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ปี พ.ศ.
2539
2558
2553

ข้อมูลปรับปรุงใหม่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – นามสกุล
วิชาการ
1
นายธนิต แต่งศรี*
(3-1006-01273-60-9)

คุณวุฒิ
วศ.ด.
วศ.ม.

2

-

นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์*
(3-3699-00036-60-5)

วศ.บ
อส.บ.
วศ.ม.
คอ.ม.

3

-

4

-

5

-

วศ.บ.
อส.บ.
นายสุวิทย์ อมรปีติกวิน
วศ.ม.
(3-1009-01740-36-9)
วศ.บ.
นายกรีฑาพล สุลีลายุทธพล วศ.ม.
(3-9599-00459-27-6)
วศ.บ.
นายเมืองแก้ว ยุตัน
วศ.ม.
(3-5203-00411-09-0)
วศ.บ.
คอ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ.
2558
2546
2554
2539
2558
2550
2553
2542
2544
2539
2547
2539
2546
2549
2539

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
4.5 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นาเสนอต่ อที่ประชุมว่าจากการเข้าให้ข้อมูลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) ต่ อ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น มาตรฐานหลั ก สู ต ร มาตรฐานการผลิ ต และมาตรฐานบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558 – 2562) ในเล่มหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) ได้กาหนดแผนการรับนักศึกษาไว้ ซึ่งแบ่งเป็น แผน ก แบบ ก2 จานวน 15 คน และแผน ข จานวน
20 คน รวมเป็นแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 35 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับนักศึกษาของคุรุสภาที่
กาหนดให้รับนักศึกษาห้องเรียนละ 30 คน
ดัง นั้นเพื่อให้แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ในเล่มหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา จึงขอ
ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) เป็น แผน ก แบบ ก2
จ านวน 10 คน และแผน ข จ านวน 20 คน รวมเป็ น แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษาละ 30 คน โดยมี
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ในส่วนของแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) เป็น แผน ก แบบ ก2
จานวน 10 คน และแผน ข จานวน 20 คน รวมเป็นแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 30 คน และให้แจ้งต่อ
คุรุสภาต่อไป
4.6 พิจ ารณาปิ ดหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์บ น
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอต่ อที่ประชุมว่าด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลั ยธนบุรี มีค วามประสงค์ขอปิด หลักสูตรประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต สาขาวิ ชาการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ประชุ ม ครั้งที่ 2/2559 เมื่ อวั นที่ 18 สิ งหาคม 2559 เห็ นว่าสมควรเสนอปิ ดหลั กสู ตรประกาศนีย บัต รบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้น
ไป โดยจะขอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติคุ้มครองนักศึกษาที่ยังตกค้างอยู่ จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งสภา
วิชาการให้ความเห็นชอบในการปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สาหรับอาจารย์ประจา
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หลั ก สู ต ร จะโอนย้ า ยไปสั ง กั ด สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยมี
รายละเอียดแบบขออนุมัติปิดหลักสูตร ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่าปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมีบทบาทต่อการดาเนินงานทุกวงการ เป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วยในการบริหาร
จัดการ และช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ หากต้องปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว การเปิดหลักสูตรระยะสั้นเข้ามาทดแทนจะเป็นการดียิ่ง เช่น การเปิด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นต่อการดาเนินงานในวิชาชีพต่างๆ หรือโปรแกรม
อื่นๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด ซึ่ง เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะสามารถ
ดาเนิน การได้ เนื่ องจากทางคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยียัง มี ท รัพ ยากรบุค คลที่มีค วามเชี่ย วชาญด้า น
เทคโนโลยี และยังมีเครื่องมือ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คอยรองรับอยู่แล้ว จึงขอให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมปรึกษากับคณาจารย์ในคณะฯ หรือปรึกษากับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ท่าน ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ท่าน รศ.ดร.
ปรัชญนันท์ นิลสุข ในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นต่อไป
มติที่ประชุม
อนุมัติให้ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป และให้แจ้งต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 4/2559 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

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

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