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เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 สภามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี น้ อ มร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และร่ ว มถวายความอาลั ย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที
นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลั ย พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ล
อดุลยเดช ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที
มติที่ประชุม รับทราบ และร่วมน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1.2 วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ใน ฐาน TCI กลุ่ม 1
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี แจ้ง ว่า ด้วยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็น
วารสารด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย) กลุ่ม 1 ซึ่งจะเป็นแหล่งที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และนักวิชาการ จะได้แนะนา เผยแพร่ และ
นาเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการกีฬา
เพื่อกระชับมิตร
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี แจ้ ง ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ไ ด้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน และเมื่อวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระชับมิตร international friendship games 2016 ณ มหาวิทยาลัยปุตรา
ประเทศมาเลเซีย สาหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากระชับมิตรดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11
กันยายน 2559
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
การแต่งตั้งอาจารย์ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายสาราญ ผลดี
ผู้อานวยการสานักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี นาเสนอว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 เห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสาราญ ผลดี ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี แล้วนั้น ได้ดาเนินการ
ดังนี้
- มหาวิทยาลัยธนบุรี แจ้งการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (หนังสือ มธร 01.154/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559)
- สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา แจ้ง เป็ นหนัง สือมายั ง มหาวิทยาลั ยธนบุ รี ให้ส่ ง เอกสาร
หลักฐานประกอบการแต่งตั้ง นายสาราญ ผลดี เพิ่มเติม (หนังสือ ศธ 0509(2).2/2364 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2559)
- มหาวิ ทยาลั ย ธนบุ รี ส่ง เอกสารหลั ก ฐานประกอบการแต่ ง ตั้ง นายสาราญ ผลดี ไปยั ง สานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (หนังสือ มธร 01.252/2559 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559)
- สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา แจ้ ง เป็นหนัง สือ ลับ มายัง มหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี ถึง มติ ของ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนฯ รายละเอียดตามหนังสือ
ศธ 0509(2).2/3578 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 พร้อมกับให้มหาวิทยาลัยธนบุรีพิจารณาดาเนินการตามมติ
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ซึ่ ง สรุ ป ประเด็ น ที่
มหาวิทยาลัยธนบุรีต้องดาเนินการ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กรณีหนังสือ เรื่อง “ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทยสมัย ...พระเจ้ากรุง ธนบุรี” และ “แผ่นดิน
สยามกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ซึ่งไม่ได้เผยแพร่โดยโรงพิมพ์หรือสานักพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ที่
กกอ. กาหนด แต่ระบุว่าได้จัดพิมพ์หนังสือโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประเด็นที่ 2 กรณีที่ระบุว่าหนังสือดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใด
นาไปจาหน่ายจ่ายแจกเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญ าตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งระบุว่าได้เผยแพร่หนัง สือ
ดังกล่าวในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธนบุรี
ประเด็นที่ 3 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาผลงานก่อนพิมพ์เผยแพร่
ประเด็น ที่ 4 กรณี ก ารแต่ ง ตั้ง นายสาราญ ผลดี ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสาขาวิชาที่กว้างเกินไป ซึ่งยังไม่แสดงให้ เห็นถึง
ความเชี่ ยวชาญของผู้ ข อ ประกอบกั บ มนุ ษ ย์ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เ ป็ นชื่ อ กลุ่ ม สาขาวิ ช าไม่ ใ ช่ส าขาวิ ช า
เชี่ยวชาญ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยธนบุรีพิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่
เสนอขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ธนบุรี อภิปรายกรณีดังกล่าวแล้ว จึงมีมติให้มีการทบทวนสาขาวิชาที่
เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ของ นายส าราญ ผลดี จากเดิ ม ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
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ศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น การก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ของนายสาราญ ผลดี ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
มติที่ประชุม อนุมัติ การกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายสาราญ ผลดี ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และให้เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2558
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี นาเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ให้สถาบันการศึกษาจัดทางบการเงินประจาปี
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี แล้วให้
สถาบันการศึกษารายงานการตรวจสอบบัญชีไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
อธิ ก ารบดี น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ว่ า บั ด นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ไ ด้ จั ด ท างบการเงิ น
มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี การศึกษา 2558 แล้วนั้น โดยเป็นรายงานงบการเงินสาหรับงวด 2 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2558 และรายงานงบการเงินประจาปีการศึกษา 2558 สิ้น สุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2559 และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ในการอนุมัติงบการเงินมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2558
นางสาวรุ่งนภา แต่สุขะวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และนางกานต์รวี
จงอิทธิ หัวหน้างานบัญชี ได้รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี การศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียด
ดังที่ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรีแล้ว
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบการเงินมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ประจาปี 2558
มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2558 และให้เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป
4.2 พิจารณาการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2559 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 2559 สาหรับกองทุนต่างๆ ดังนี้
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ชื่อกองทุน
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจัย
กองทุนห้องสมุดและ
เทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนทานุบารุงศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม
รวม

งบประมาณรายจ่าย
(บาท)
65,300,000.00
5,810,000.00
1,475,000.00

เงินสด (บาท)
ณ 1 สิงหาคม 2559
2,229,277.28
3,211,656.09
3,752,225.86

เงินที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
28,924,272.00
3,615,534.00
723,106.80

6,000,000.00
33,600,000.00
1,950,000.00

2,239,228.85
400,000.00
2,317,205.50

4,338,640.80
33,986,019.60
723,106.80

114,135,000.00

14,149,593.58

72,310,680.00

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ธนบุรี พิจารณแล้วให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจัดสรรรายได้สุทธิ
ของกองทุนทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2559 ในอัตราดังกล่าว
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินจากรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป สาหรับให้กองทุนต่างๆ ในปีการศึกษา
2559 ตามอัตราดังกล่าวข้างต้น
4.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2559
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัย ธนบุรี นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญ ญั ติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกปี มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอเสนอนางสาวรุ่งนภา แต่สุขะวัฒน์ ต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2559
(สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) ในอัตราค่าตอบแทน ปีละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่านางสาวรุ่งนภา
แต่สุขะวัฒน์ เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอ และให้เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
4.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ธนบุรี นาเสนอว่าตามที่ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง ทางวิช าการ
ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้หมดวาระตาม มาตรา 37 แห่ง พระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงได้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิช าการประจ าสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชน โดยเลือ กรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 6 ท่ า น จากบั ญ ชี ร ายชื่ อ
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ผู้ทรงคุณวุฒิของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิม ได้แก่
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์
2. ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
4. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
5. ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
6. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่ าน ได้ยืนยันเข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง ทางวิชาการ ประจ า
มหาวิทยาลัยธนบุรีแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัย ธนบุรีจึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 36(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
กรรมการสภา เป็ นประธานคณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ ง ทางวิ ช าการประจ ามหาวิ ทยาลัย ธนบุ รี และ
อธิการบดี เสนอแต่งตั้ง ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ และ
ดร.สุธาสินี แสงมุกดา เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัย
ธนบุรี
มติที่ประชุม 1. อนุ มัติ รายชื่ อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ทั้ง 6 ท่ าน เพื่อแต่ง ตั้ง เป็ นกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ง ทาง
วิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
2. มอบหมายให้ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการสภา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
3. เห็นชอบให้ ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ เป็นเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ และ ดร.สุธาสินี แสงมุกดา เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคาแนะนาอธิการบดี
4.5 พิจารณาการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ดร.สุ ธ าสิ นี แสงมุ ก ดา ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ช าการ น าเสนอว่ า เนื่ อ งจากอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้มีการลาออก และมีการปรับโยกย้าย อาจารย์ประจาหลักสูตร ดั งนั้น
มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังต่อไปนี้
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ลาดับ
1

2

3

4

5

ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
นางอมรรัตน์ หงษ์ทอง
บธ.ม.
(3610500095247)
ป.บัณฑิต
บธ.บ.
นางสาวมนิชนัญญ์
บธ.ม.
ฉัตรทิพย์มงคล
ศศ.บ.
(3101501841550)
นายธีระรัตน์
บธ.ม.
เปี่ยมสุภัคพงศ์
วท.บ.
(3101600128380)
นายธีระศักดิ์
บธ.ม.
เปี่ยมสุภัคพงศ์
บธ.บ.
(3101600128371)
นายบุญสม รัศมีโชติ
บธ.ม.
(3750300393529)
ป.บัณฑิต
บธ.บ.

ข้อมูลปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
1
นางอมรรัตน์ หงษ์ทอง
บธ.ม.
(3610500095247)
ป.บัณฑิต
บธ.ม.
2
นายบุญสม รัศมีโชติ
บธ.ม.
(3750300393529)
ป.บัณฑิต
บธ.บ.
3
นายธีระรัตน์
บธ.ม.
เปี่ยมสุภัคพงศ์
วท.บ.
(3101600128380)
4

-

5

-

นายธีระศักดิ์
เปี่ยมสุภัคพงศ์
(3101600128371)
นางสาวสุริมาศ
นาครอด
(3801500152541)

การตลาด
วิชาชีพครู
การตลาด
การตลาด
ภาษาฝรั่งเศส

ปี
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยสยาม
2551
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2553
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543

การเงินและการตลาด
เทคโนโลยี ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล

2543
2533

การเงินและการตลาด
การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยครูธนบุรี

2543
2533

การจัดการทั่วไป
วิชาชีพครู
การตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2551
2552
2547

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

การตลาด
วิชาชีพครู
การตลาด
การจัดการทั่วไป
วิชาชีพครู
การตลาด
การเงินและการตลาด
เทคโนโลยี ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
พ.ศ.
2551
2553
2549
2551
2552
2547
2543
2533

บธ.ม.
บธ.บ.

การเงินและการตลาด
การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยครูธนบุรี

2543
2533

บธ.ม.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ
การบัญชี

มหาวิทยาลัยเอเชีย-อาคเนย์
มหาวิทยาลัยสยาม

2554
2545
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มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.6 พิจารณาการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว
ดร.สุ ธ าสิ นี แสงมุ ก ดา ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ช าการ น าเสนอว่ า เนื่ อ งจากอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ได้มีการลาออก และมีการปรับโยกย้าย อาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
1
นายอิทธิกร คาไล้
ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม
(3 1002 03316 30 8)
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
2
นางสาวอัญชิษฐา กิ้มภู่
ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว
(1 8016 00121 39 1)
แบบบูรณาการ
บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ
3
นายอาร์ม พงษ์ประเสริฐ
M.A.
International
(1 1002 00238 53 9)
Tourism and Hotel
Management
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
4
นางสาวมณีรัตน์ ลีสุวัฒน์
ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรม
(1 1008 00397 33 6)
การบริการและการ
ท่องเที่ยว
ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว
5
นางสาวจุฑามาศ ตั้งคุณ
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและ
อนันต์
การท่องเที่ยว
(1 1008 00154 55 2)
ศศ.บ. ภาษาไทย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี
พ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2555
2549

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2557

Southern Cross
University, Australia

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2552

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2556

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2551

2555

2556
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ข้อมูลปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วิชาการ
1
นายอิทธิกร คาไล้
ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(3 1002 03316 30 8)
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โรงแรม
2

3

-

-

นางสาวมณีรัตน์ ลีสุวัฒน์
(1 1008 00397 33 6)

นายอาร์ม พงษ์ประเสริฐ
(1 1002 00238 53 9)

ศศ.ม.

ศศ.บ.
M.A.

ศศ.บ.
4

5

-

-

นางสาวจุฑามาศ
ตั้งคุณอนันต์
(1 1008 00154 55 2)
นางอลิสสา
จินดาประเสริฐ
(3 1011 00167 50 5)

ศศ.ม.
ศศ.บ.
MSc

สส.บ.

การจัดการอุตสาหกรรม
การบริการและการ
ท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยว
International
Tourism and Hotel
Management
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
ภาษาไทย
International Hotel
and Tourism
Marketing
Management
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปี
พ.ศ.
2555
2549

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2556

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Southern Cross
University, Australia

2553
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Oxford Brookes
University, United
Kingdom

2551
2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548

2556

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/2559 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ……………………..…….……………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)
ลงชื่อ………………………………………..…ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ติกจินา)
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