รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 1/2560
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 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.สุวัฒน์
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. ดร.พันธุ์นิภา
14. ดร.อุไรรัตน์
15. ดร.สุธาสินี
16. นายสุวิทย์

เฟื่องฟุ้ง
พงษ์ไพบูลย์
เกิดมณี
แย้มชุติ
จันทร์อิทธิกุล
อุดมโภชน์
หนูชูชัย
เหลือสินทรัพย์
ศิริรัตน์
ทีฆทรัพย์
นิลสุข
มีอาพล
แย้มชุติ
แย้มชุติ
แสงมุกดา
ติกจินา

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
เลขานุการ

ผู้ลาประชุม
รศ.ดร.กิตติ

ลิ่มสกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อนุพงษ์
2. ดร.พนัส
3. นางสาวนันทวัน
4. ดร.สมชาย
5. นายญานพินิจ
6. ดร.ธนิต

อินฟ้าแสง
อุณหบัณฑิต
นาคอร่าม
เลิศภิรมย์สุข
วชิรสุรงค์
แต่งศรี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะบัญชี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1

7. นายจิรศักดิ์
8. นายยอดนภา
9. ดร.สมศักดิ์

ส่งบุญแก้ว
เกษเมือง
ตันตาศนี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้อานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นเจ้าภาพการบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
อธิ การบดีม หาวิท ยาลัย ธนบุ รี ได้ แจ้ ง ต่ อที่ ประชุ ม สภามหาวิท ยาลัย ว่า มหาวิท ยาลัย ธนบุรี ร่ว มเป็ น
เจ้าภาพการบาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 28
กุม ภาพั นธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ พระที่นั่ ง ดุสิ ตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี น ายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกรับเชิญเข้าร่วม จานวน 50 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 พิธีประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2558 - 2559 วันจันทร์ที่ 30
มกราคม 2560
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยธนบุรีมีความปลื้มปิติ
ยินดี และสานึกในพระกรุณาธิคุณที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมา
ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2558-2559 เมื่อวันจันทร์
ที่ 30 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี แล้วนั้น
โดยมีผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ที่เข้ารับ ประทานปริญญาบัตร รวม
จานวน 1,797 คน ดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัย
จานวน 26 คน
2. คณะบริหารธุรกิจ
จานวน 1,046 คน
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 99 คน
4. คณะบัญชี
จานวน 468 คน
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 158 คน
พิธีประทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากร
ทุก คน และหน่ วยงานราชการทุ ก ภาคส่ ว น พร้ อ มนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ใ คร่ข อขอบพระคุ ณกรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธนบุรีทุกท่าน ที่ได้กรุณาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีประทานปริญญาบัตรในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18
ธันวาคม 2559
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ดร.ธนิต แต่งศรี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นาเสนอว่าตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งล่าสุด เมื่อปีการศึกษา 2555 ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2548 จะต้อ งมีก ารปรั บปรุง หลัก สูตรทุ ก 5 ปี ดัง นั้น มหาวิทยาลัย ธนบุรี โดยสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกล จึงได้ดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2560 โดยได้ผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
วิศวกร ซึ่งทางสภาวิชาการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2560
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จึง เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล โดยน าเสนอภาพรวมของการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวม 146 หน่วยกิต
แยกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 110 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลื อกเสรี จ านวน 6 หน่ ว ยกิ ต โดยมีร ายละเอีย ดการปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
นายจิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นาเสนอว่าตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิ ชาวิศ วกรรมไฟฟ้า ครั้งล่ าสุด เมื่อปีก ารศึกษา 2555 ซึ่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดั บ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2548 จะต้อ งมีก ารปรั บปรุง หลัก สูตรทุ ก 5 ปี ดัง นั้น มหาวิทยาลัย ธนบุรี โดยสาขาวิช า
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วิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ทันใช้
ในปีการศึกษา 2560 โดยได้ผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างครบถ้วน เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพวิศวกร ซึ่งทาง
สภาวิชาการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2560
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จึง เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า โดยน าเสนอภาพรวมของการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวม 146 หน่วยกิต แยก
เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 110 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลื อกเสรี จ านวน 6 หน่ ว ยกิ ต โดยมีร ายละเอีย ดการปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะหลักของการเขียนอ้ างอิ ง
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรควรเขียนตามหลักการอ้างอิง ที่เป็นมาตรฐานสากลพร้อมนี้ควร
ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกดการันต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.3 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
นายยอดนภา เกษเมือง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นาเสนอว่าตามที่สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุ รี ได้ปรับปรุง หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี คือ หลักสูต ร
วิศ วกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ตสาหการ ครั้ ง ล่ า สุด เมื่ อ ปี การศึ ก ษา 2555 ซึ่ ง ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ธนบุรี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2560 โดยได้ผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างครบถ้วน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
หลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพวิศวกร ซึ่งทางสภาวิชาการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จึง เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศ วกรรมอุ ตสาหการ โดยน าเสนอภาพรวมของการปรับ ปรุ ง หลั ก สูต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร รวม 146 หน่วยกิต
แยกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวน 110 หน่วยกิต และหมวดวิชา
4

เลื อกเสรี จ านวน 6 หน่ ว ยกิ ต โดยมีร ายละเอีย ดการปรับ ปรุ ง หลั กสู ต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมอุตสาหการ ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะหลักของการเขียนอ้างอิ ง
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรควรเขียนตามหลักการอ้างอิง ที่เป็นมาตรฐานสากลพร้อมนี้ควร
ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกดการันต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.4 พิจารณาการปรับปรุงเล็กน้อย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
นางสาวนันทวัน นาคอร่าม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอว่าเนื่องจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีก ารปรับโยกย้ายและ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีการเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกที่ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และเพิ่มรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเอกเลือก ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ สมอ.08
ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขา/วิชาเอก
ทางวิชาการ
1
นางสาวนันทวัน
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาคอร่าม
(3100504146495)
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
นางสาวศุภลักษณ์
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บาตโพธิ์
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(3301001069759)
3

4

-

-

นางสาวสินีภคนัญ
จรูญศารทูล
(3301401315153)
นายนพพร
เฟื่องฟูกิจไพศาล
(3102300446875)

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ.
M.S.

สถิติ
Computer
Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

2541

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
San Jose State University,
California, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539

2538
2548
2545

2536
2544
2539

5

ลาดับ
5

ตาแหน่ง
ชื่อ – ชื่อสกุล
ทางวิชาการ
นางสาววัฒนา
เอกปมิตศิลป์
(3700200066330)

คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

วท.ม
บธ.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2551
2544

สาขา/วิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

ข้อมูลปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
1
นางสาวนันทวัน
วท.ม.
นาคอร่าม
(3100504146495)
วท.บ.
2
นางสาวศุภลักษณ์
วท.ม.
บาตโพธิ์
บธ.บ.
(3301001069759)
3
นางสาวสินีภคนัญ
วท.ม.
จรูญศารทูล
(3301401315153)
วท.บ.
4
นายสิทธิศักดิ์
วท.ม.
ทองสุข
(3329900357461)
วท.บ.
5
นางสาววัฒนา
วท.ม
เอกปมิตศิลป์
บธ.บ.
(3700200066330)

วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคล

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปี
พ.ศ.
2541
2538
2548
2545
2539
2536
2541
2535
2551
2544

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
เลือก ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ และให้
แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.5 พิจารณาการปรับปรุงเล็กน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2559)
ดร.พนั ส อุ ณ หบั ณ ฑิ ต คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ น าเสนอว่ า เนื่ อ งจากอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการปรับโยกย้ายและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดย
มีรายละเอียดตามแบบ สมอ.08
6

ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
รอง
ดร.เอื้อมพร
DMS. Management
ศาสตราจารย์ เธียรหิรัญ*
Science
3101801030701
กศ.ม. แนะแนว
กศ.บ. ชีววิทยา
2
ดร.สุพิน
D.B.A. International Business
ฉายศิริไพบูลย์*
310010052602
M.B.A. Finance

3

4

5

-

-

-

ดร.ชัญญ์นภา
วงศ์ธร*
(ชัญญ์ญาณ์
คาบุญ)
3570300052481
ดร.มยุขพันธุ์
ไชยมั่นคง
3100502723851

ดร.พีรยุทธ์
พัฒน์ธนญานนท์
3101202073372

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Technological University of
the Philippines.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The University of Sarasota,
Florida, U.S.A.
The University of Sarasota,
Florida, U.S.A.
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บธ.ด. การตลาด
มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ป.วค. หลักสูตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
D.B.A. General Management University of Newcastle,
Australia.
M.B.A. Fund Management University of New South
Wale, Australia.
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
D.B.A. Marketing
Argosy University, Sarasota
Florida, U.S.A.
M.B.A. Marketing and
Argosy University, Sarasota
International
Florida, U.S.A.
Business
ศศ.บ. Business English
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปีพ.ศ.
2546
2523
2513
2541
2539
2537
2556
2546
2543
2537
2549
2542
2539
2540
2538

2535

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ข้อมูลปรับปรุง
ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
1
รอง
ดร.เอื้อมพร
DMS. Management
ศาสตราจารย์ เธียรหิรัญ*
Science
3101801030701
กศ.ม. แนะแนว
กศ.บ. ชีววิทยา
2
ดร.ชัญญ์นภา
บธ.ด. การตลาด
วงศ์ธร*
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
(ชัญญ์ญาณ์
ป.วค. หลักสูตรวิชาชีพครู
คาบุญ)
3570300052481
บธ.บ. การตลาด
3
ดร.สมศักดิ์
กจ.ด. การจัดการภาคธุรกิจ
ตันตาศนี*
รอ.ม. การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
วศ.บ. เครื่องกล
4

5

-

-

ดร.มยุขพันธุ์
ไชยมั่นคง
3100502723851

ดร.พีรยุทธ์
พัฒน์ธนญานนท์
3101202073372

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีพ.ศ.

Technological University of
the Philippines.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521

D.B.A.

2523
2513
2556
2546
2543
2537
2553
2547

General Management University of Newcastle,
Australia.
M.B.A. Fund Management University of New South
Wale, Australia.
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549

D.B.A.

Argosy University, Sarasota
Florida, U.S.A.
Argosy University, Sarasota
Florida, U.S.A.

2540

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2535

Marketing

M.B.A. Marketing and
International
Business
ศศ.บ. Business English

2542
2539

2538

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตาม
แบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
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4.6 พิจารณาข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2560
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ออกข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี
พ.ศ. 2558 แทนข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 และได้เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทาง สกอ. แจ้งให้
มหาวิ ท ยาลั ย แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นว่าข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2558 มีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลายรายการ
(ตามคาแนะนาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และเวลาก็ไ ด้ล่วงเลยมานานแล้ว จึงได้ออกเป็น
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2560 ดังนั้นอาศัยความตามมาตรา 34(2) ประกอบมาตรา 11 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ร่างข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2560 และภาคผนวกข้อกาหนดมหาวิทยาลัย
ธนบุรี พ.ศ. 2560 พร้อมตารางเปรียบเทียบของข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ. 2560
จานวน ทั้งหมด 14 หมวด ได้แก่
หมวด 1 ชื่อและประเภท
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวด 3 ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณอาคาร
หมวด 4 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
หมวด 5 ทุนจากผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และโครงการใช้จ่าย
หมวด 6 ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
หมวด 7 ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
หมวด 8 โครงการจัดการศึกษา และอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
หมวด 9 โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมวด 10 หลักสูตร การสอนและการวัดผล
หมวด 11 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
หมวด 12 วิธีการรับนักศึกษา และการให้นักศึกษาพ้นสภาพ
หมวด 13 เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
หมวด 14 การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การกาหนดอัตรา
เงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้าง เลิกจ้าง และสวัสดิการของผู้บริหาร คณาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
โดยมีรายละเอียดร่างข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2560 และภาคผนวกข้อกาหนดมหาวิทยาลัย
ธนบุรี พ.ศ. 2560 พร้อมตารางเปรียบเทียบของข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ. 2560
ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2560 และภาคผนวก
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2560 พร้อมตารางเปรียบเทียบของข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.
2550 กั บ พ.ศ. 2560 แล้ ว เห็ น ว่ า เมื่ อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลายรายการ (ตามค าแนะน าของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและตรงกับสภาพการบริหารจัดการที่ปรากฎจริงใน
ปัจจุบัน
มติที่ประชุม
1. อนุมัติร่างข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2560 และภาคผนวกข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี
พ.ศ. 2560 และให้เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
2. ให้ยกเลิกข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550 และข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2558
4.7 พิ จารณาข้ อ บัง คั บ มหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี ว่ า ด้ว ย การกาหนดลั ก ษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง และการใช้ครุยต่าง ๆ พ.ศ. 2560
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่า
ด้วย การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง
และการใช้ครุย ๆ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ ชนิด
ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2555 มหาวิทยาลัยธนบุรีจึงได้ดาเนินการปรับปรุงตามกฎกระทรวง แล้วจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง และการใช้ครุยต่าง ๆ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดร่างข้อบังคับ
ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การกาหนดลักษณะ
ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง และการใช้ครุยต่าง ๆ
พ.ศ. 2560 แล้วเห็นชอบและอนุมัติ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท
และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง และการใช้ครุยต่าง ๆ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
1. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิท ยฐานะ ครุย ประจ าตาแหน่ง และการใช้ครุ ยต่าง ๆ พ .ศ. 2560 และให้เ สนอต่ อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
2. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง และการใช้ครุย ๆ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
4.8 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 และเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทราบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทาง สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัย
แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ .ศ. 2548
มหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีส่วนที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขหลายรายการ (ตามคาแนะนาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และเวลาก็ไ ด้
ล่วงเลยมานานแล้ว จึงได้ออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ดังนั้นอาศัยความตามมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุด มศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัง คับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 พร้อมตารางเปรียบเทียบของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดร่างข้อบังคับ ปรากฏตามเอกสารที่
นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม
1. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยให้เริ่มใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และให้เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
2. ให้ย กเลิก ข้ อ บัง คั บ มหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี ว่ า ด้ว ย การศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา พ.ศ. 2556 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.9 พิจารณาประมาณการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่ามหาวิทยาลัย ได้จัดทาประมาณการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้า
ศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 34(7) มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติการรั บนักศึกษาเข้าศึกษา ประจาปี
การศึ ก ษา 2560 โดยมี ร ายละเอี ย ดประมาณการรั บ นั ก ศึ ก ษาปรากฏดั ง เอกสารที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติการรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
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ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ……………………..…….……………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

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