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เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายสักการะ และถวายพระพร เบื้องหน้าพระ
บรมฉายาลั ก ษณ์ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร รั ช กาลที่ 10 แห่ ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 พิธีราลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ
บริเวณตาหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี
กาหนดจัดพิธีราลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประจาทุกปี และในปี พ.ศ. 2559
กาหนดจัดในวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณตาหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายแด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช อธิการบดีเป็นผู้กล่าวคาสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และผู้แทนจากผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ เข้าร่วมถวายพวงมาลา พร้อมกับพิธี
บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ข้ อ หารื อ และขอความเห็ น จากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดพิธีราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นประจาทุกปีเป็น
เรื่องที่ดีและควรสืบสานต่อไปทุกปี นอกจากการจัดพิธีราลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว มหาวิทยาลัยควรต้องมี
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมยกย่องคนดี ที่เป็นนักศึกษาและบุคลากรและถือโอกาสในทุกวันที่ 28 ธันวาคม มอบ
รางวัลคนดีด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ
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1.2 พบปะหารือกับผู้บริหารของ Liuzhou Railway Vocational Technical College (วิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิวโจว) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ
โรงแรมรอยัลซิตี้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี
โดย อธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และ รศ.วันชัย จันทวงศ์ ได้พบปะหารือกับผู้บริหารของ Liuzhou Railway Vocational Technical College
(วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิวโจว) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ
โรงแรมรอยัลซิตี้
พร้อมนี้อธิการบดีนาเสนอเพิ่มเติมว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิวโจว ตั้ง อยู่ในเมืองหลิวโจ
มณฑลกวางสี ซึ ่ง อยู ่ท างตอนใต้ข องสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เป็น วิท ยาลัย ชั ้น น าด้า นระบบรางของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ แม้แต่มหาวิทยาลัยทางด้านระบบรางที่อื่นใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติที่วิทยาลัยแห่ง นี้ พร้อมนี้ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวทางรถไฟหลิวโจว ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธนบุรี ไปเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวทางรถไฟหลิวโจวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การลงนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ระหว่ า ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธนบุรี กับ บริษัท ควินตั ส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จากัด วันพฤหัสบดี ที่ 3
พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทควินตัส แอดวานซ์
โปรดัคส์ จากัด วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6
พฤศจิกายน 2558
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นาเสนอว่าตามที่สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ปรับปรุงหลักสู ตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ครั้ง ล่าสุด เมื่อปีการศึกษา 2555 ซึ่ง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยธนบุรี โดย
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จึงได้ดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2560 โดยได้ผ่านคณะกรรมการต่างๆ ตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสภาวิชาการ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ โดยนาเสนอภาพรวมของการปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวม 129 หน่วยกิต แยกเป็น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 93 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
นางสุณัฐวี น้อยโสภา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นาเสนอว่าตามที่สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 จะต้องมีการ
ปรับปรุง หลักสูตร ทุก 5 ปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จึง ได้
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้ทันใช้ในปี
การศึกษา 2560 โดยได้ผ่านคณะกรรมการต่างๆ ตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างครบถ้วน และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสภาวิชาการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ในการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยครั้งนี้จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยนาเสนอภาพรวมของการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวม 129
หน่วยกิต แยกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 93 หน่วยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
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รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะหลักของการเขียนอ้างอิ ง
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรควรเขียนตามหลักการอ้างอิง ที่เป็นมาตรฐานสากลพร้อมนี้ควร
ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกดการันต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้ อง และสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม อนุมัติหลั กสูตรบริ หารธุร กิจบัณฑิต สาขาวิ ชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตรีแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) คณะบริหารธุรกิจ
(3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) คณะบัญชี
นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งในที่ตั้งและศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 768 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล คณะ
วิชา และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษา
ดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิ ทยาลั ย ธนบุรี จึ ง เสนอขออนุมั ติใ ห้ป ริ ญ ญาตรี แก่นั กศึ กษาที่ส าเร็ จ
การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 768 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 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จานวน 768 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
4.4 พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู จ านวน 109 คน ซึ่ ง ทางส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล คณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และ
คณะกรรมการสภาวิ ช าการได้ พิ จ ารณาและตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ข องผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษา เป็ น ไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษา
ดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู แก่
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา จานวน 109 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ปรากฏดัง เอกสารที่เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 109 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็น ต้นไป
(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
นางสาวนันทวัน นาคอร่าม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จานวน 3 คน ซึ่งทางสานักทะเบียนและ
ประมวลผล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา
และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.
2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา จานวน 3 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 3
คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
4.5 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
ดร.พนั ส อุ ณ หบั ณ ฑิ ต คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ด้ ว ยในภาคการศึ ก ษาที่
1 ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณ ฑิต จ านวน 28 คน ซึ่ง สานัก ทะเบี ยนและประมวลผล คณะกรรมการประจาบั ณ ฑิตวิ ทยาลั ย และ
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ได้ พิ จ ารณาและตรวจสอบคุณ สมบั ติ ข องผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการและสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าว
สาเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
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เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาโทแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรบริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต จานวน 28 คน โดยมีรายชื่อผู้ สาเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการ
พิจารณา รวมถึงบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติให้ปริญญาโท แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน
28 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
4.6 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2560 – 2564)
นายนรา บุ ริ พั น ธ์ ผู้ อ านวยการส านั ก วางแผนและพั ฒ นา ได้ น าเสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิท ยาลัยธนบุ รี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อ ใช้ เป็ นกรอบในการก าหนดทิ ศทางของมหาวิ ทยาลัย ในการ
พัฒนาการบริหาร/การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมปั จ จุ บั น ของประเทศ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 34(1) จึงใคร่
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2560 –
2564) ซึ่งกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ 6 ประเด็น คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและโอกาสเข้าถึงระบบทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดและความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์รวมถึง
ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
อธิการบดี ได้นาเสนอเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยธนบุรีได้ตระหนัก และระดมความคิดเห็น มีการวิเคราะห์
และกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายภาคส่วน จากผู้บริหาร และบุคลากรทุกคณะวิชาทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วม
และรับทราบการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2560 – 2564)
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร่ วมกั น อภิ ป รายและเห็ น ชอบร่า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2560 – 2564)
มติที่ประชุม
อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้สานัก
วางแผนและพัฒนาทาสาเนาแจกหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป
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4.7 การมอบปริญญากิตติมศักดิ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ได้อนุมัติให้ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่ว ไป) สาขาวิชาการจัดการ แก่ นายสมพงษ์
เมธาสถิตย์สุข ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 แล้วนั้น และ
ทางมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้แจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 และ
ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือ ที่ ศธ0506(3)/13102 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
แจ้งเรื่อง การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวว่า “สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ งที่
10/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้การมอบปริญ ญากิตติมศักดิ์ ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี สอดคล้องตามพระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ข้อ 54 กฏกระทรวง
กาหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
ข้อ 3 จึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยธนบุรีมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป)
สาขาวิชาการจัดการ แก่ นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข ซึ่งเป็นระดับชั้นปริญญาที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะเรียบร้อยแล้ว”
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้อภิปรายในประเด็นดัง กล่าว และมีความเห็นว่าการมอบปริญญา
กิตติมศักดิ์ เป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันได้มอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีเกียรติคุณ ตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร เพื่อเป็นการแสดงเกียรติประวัติของผู้ที่ได้รั บว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น
เป็นผู้ทาคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ เป็นผู้มีเกียรติคุณที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างจากวุฒิทางการศึกษา การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีได้ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง เรื่ อ ง ก าหนดชั้ น สาขาของปริ ญ ญา และหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข อง
สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 อย่างครบถ้ วน ทั้ ง นี้มหาวิท ยาลัย ธนบุ รี ได้ มอบปริญ ญาดุษฎี บัณฑิ ต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามกฎกระทรวงฯ ข้ อ 4(1) คื อ ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ป ระเภททั่ ว ไป ส าหรั บ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่จะให้ปริญญากิตติมศักดิ์นั้นจนเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทา
ชื่อเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ และให้มอบได้สาหรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์เท่านั้น ซึ่งตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มิได้อ้างอิงถึงบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 54 แต่อย่างใด (ซึ่งตามหนังสือของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ0506(3)/13102 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นั้น ได้อ้างอิง ข้อ 54)
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติยืนยันการอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ปริญญา
ศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าการจั ด การ แก่ นายสมพงษ์ เมธาสถิ ต ย์ สุ ข ตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559
มติที่ประชุม ยื น ยั น การอนุ 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
กิตติม ศักดิ์ สาขาวิช าการจัด การ แก่ นายสมพงษ์ เมธาสถิต ย์สุข ตามมติส ภามหาวิ ทยาลัย ครั้ง ที่ 3/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559
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อนึ่งมหาวิทยาลัยธนบุรีได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 อย่างครบถ้วน
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้ งต่อไป ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ……………………..…….……………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)
ลงชื่อ………………………………………..…ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ติกจินา)
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