รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 2/2560
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 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.ศศิวิมล
12. ดร.พันธุ์นิภา
13. ดร.อุไรรัตน์
14. ดร.สุธาสินี
15. นายสุวิทย์

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

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

ผู้ลาประชุม
1. รศ.ดร.ปรัชญนันท์
2. รศ.ดร.กิตติ

นิลสุข
ลิ่มสกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ปฐมพร
2. นางสาวนันทวัน
3. นายนรา
4. นางสาวศศินา

อินทรางกูร ณ อยุธยา
นาคอร่าม
บุริพันธ์
อนุวัตวิสิฐ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสานักวางแผนและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
1

5. ผศ.ดร.บดินทร์ชาติ สุขบท
6. นายรังสรรค์
สโรชวิกสิต

อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
ที่ปรึกษาสานักวางแผนและพัฒนา

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยธนบุรี (ชุมชนปุรณาวาส)
น.ส.นันทวัน นาคอร่าม ผู้แทนคณะทางานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้
แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่าเนื่องด้วยภารกิจสาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยธนบุรี คือการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน ในการนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้ทาการสารวจชุมชนพื้นที่ชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าชุมชนดังกล่าว มีลักษณะทางภูมิวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายประการ ทั้งสถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบกับผลของ
การประชุมร่วมกับชุมชนในพื้นที่พบว่า ชุมชนมีความต้องการพัฒนาท้องถิ่นในมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งทีมคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่าควรเริ่มต้นด้วยการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นให้กับคนทั่วไปได้รับทราบ
จึงได้ดาเนินการจัดทาหนังสือ “คู่มือท่องเที่ยวปุรณาวาส: ท่องเที่ยววิถีริมน้า เกษตรชานเมือง และวิถีวัฒนธรรม
ริมน้า” ขึ้น และได้ทาการส่งมอบให้กับชุมชนเพื่อใช้เป็นเอกสารประชาสัมพั นธ์ของชุมชนและพัฒนาสู่การเป็น
แหล่ง ท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป รวมถึงเป็นการทาหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่มีต่อสังคมสมกับปณิธานของ
มหาวิทยาลัยธนบุรีที่ว่า “University for All” หรือ มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัย
อินเตอร์เทคลาปาง จังหวัดลาปาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าตามที่สถาบันกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ ซึ่ง ประกอบด้วย 8
สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพสุ ว รรณภู มิ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (เป็นสถาบันที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่) ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอินเตอร์
เทคลาปาง จังหวัดลาปาง โดยมีจานวนบทความที่นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
รวมจานวน 322 บทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับ
รางวัลต่างๆ ดังนี้
- รางวัล "Excellent Academic Contribution Award" เป็นรางวัลที่ส่งบทความเข้าร่วมมากที่สุด
จานวน 106 บทความ ซึ่งเป็นบทความระดับชาติ จานวน 100 บทความ (เป็นของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา) และบทความระดับนานาชาติ จานวน 6 บทความ
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- รางวัล “The Best Paper Awards” บทความ เรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องดื่มชูกาลังในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อาจารย์ธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา กับมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์แห่งโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์แห่งโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 - 23
พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมและภาษา กาหนดจัดระหว่างวัน ที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่ ง
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในส่วนของมหาวิทยาลัยธนบุรี มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ จานวน
ทั้งหมด 22 คน
- เป็นนักศึกษา 14 คน เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
บริหารธุรกิจ
- เป็นคณาจารย์ 8 คน เป็นคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สานักศึกษาทั่วไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การรับทราบการดารงตาแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.สาราญ ผลดี
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย แจ้ง ว่า มหาวิท ยาลั ยธนบุรี ได้รับ หนั ง สือ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2).2/1176 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 แจ้งการรับทราบการดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ของ ผศ.ดร.สาราญ ผลดี สาขาประวัติศาสตร์ สังกัดสานักวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยธบุรี แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 รายงานจานวนนักศึกษาปัจจุบัน
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผลแจ้งจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้ง
มหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6,719 คน เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทุกชั้นปี
จานวน 5,195 คน และของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรีนอกสถานที่ตั้ง ในระดับปริญญาตรี รวมทุกชั้นปี
จานวนรวม 1,524 คน โดยมีรายละเอียดของนัก ศึกษาแต่ละชั้นปี แยกเป็นรายคณะ และรายสาขาวิชา ซึ่ง
ปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.6 รายงานจานวนบุคลากรปัจจุบัน
ผู้อ านวยการสานั ก อธิก ารบดีแ จ้ ง จานวนบุค ลากร ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุรี เปิ ด
ดาเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
บัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลัก สูต รบริหารธุ รกิ จมหาบั ณฑิ ต หลัก สูต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต และหลั กสู ตรบั ญ ชี มหาบัณ ฑิต โดยมี
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ ทั้งที่มหาวิทยาลัย
ธนบุ รี ใ นที่ ตั้ ง และศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง มี จ านวนบุ ค ลากรปั จ จุ บั น รวมทั้ ง สิ้ น 430 คน โดยมี
รายละเอียดแยกตามคุณวุฒิ ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5
มีนาคม 2560
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการรับรองวิทยฐานะ เพื่อจะทาการสอน เพือ่ ให้ปริญญาในชั้นปริญญาเอก
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใด ต้องการทาการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นที่
สูง ขึ้ น ในสาขาวิ ช าใด ต้ อ งยื่ น ค าร้อ งเพื่ อ ขอรับ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชนตามแบบและ
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและ
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ข้อ 3(3)
ดังนั้นจึงขอให้สภามหาวิทยาลัยธนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธนบุรีขอรับรองวิทย
ฐานะ เพื่อจะทาการสอน เพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
มีรายละเอียดปรากฎตามคาขอให้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ตามแบบ
(รกอ. 05) โดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ
พร้อมกับมหาวิทยาลัยธนบุรีได้ดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดและ
เอกสารประกอบการพิจารณาการขอรับรองวิทยฐาน ได้แก่
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- ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- ใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อทาการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
- ผังบริเวณและรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2558
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
- รายงานงบการเงิน ประจาปีการศึกษา 2558
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธนบุรีขอรับรองวิทยฐานะ เพื่อจะทาการสอน เพื่อให้ปริญญาในชั้น
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป
4.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และผู้รั บ ผิ ด ชอบการจัด ท าหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นาเสนอการขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ดังนี้
มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นถึงความสาคัญของการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การยกระดับขีดความสามารถของการแข่ง ขันในปัจจุบัน จาเป็นต้องใช้ความรู้ด้านการจัดการ
เทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมที่ห ลากหลายอย่า งเพีย งพอ ด้ ว ยการนาความรู้ จากหลายสาขาวิ ชามาบู รณาการ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ศาสตร์ด้ านการจัดการและศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องที่เป็ นตั วขับ เคลื่ อนเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่าง ๆ และของประเทศอย่างเป็นระบบ การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมนับเป็นหัวใจของการสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและสามารถพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยธนบุรียังมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และสิ่ง
สนับสนุ นต่าง ๆ จึง ได้ดาเนินการจัด ทาหลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิ ชาการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ซึ่งได้จัดทาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกร่ ว มเป็ น กรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร ได้ น าหลั ก สู ต รเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะวิชา คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมนี้ได้เสนอต่อคณะกรรมการสภา
วิชาการพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี จึ ง เสนอขออนุ มั ติห ลั ก สู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) เพื่อเปิดดาเนินการตั้ง แต่ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ปรากฎตามเอกสารที่
นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
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มติที่ประชุม อนุมัติ ให้เ ปิดดาเนิน การหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัด การเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
พร้อมนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทาหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่องของ
ตั ว สะกด การั น ต์ ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษให้ ถู ก ต้ อ ง และสมบู ร ณ์ ก่ อ นน าเสนอต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.3 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2558
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) คณะบัญชี
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผลนาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2559 มีนั กศึก ษามหาวิท ยาลัย ธนบุ รี ทั้ง ในที่ ตั้ง และศูน ย์ก ารศึกษา คือ ศูน ย์ก ารศึกษามหาวิทยาลั ยธนบุ รี
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ภาคเหนื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา จ านวนทั้ ง สิ้ น 243 คน ซึ่ ง ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล คณะวิ ช า และ
คณะกรรมการสภาวิช าการได้พิ จ ารณา และตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู้ สาเร็จ การศึ ก ษา เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูตรระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้ว นทุก ประการ และสภาวิช าการอนุ มัติใ ห้นัก ศึกษา
ดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาตรี แก่นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลั กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 243 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 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 243 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
4.4 พิจารณาการปรับปรุงเล็กน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผู้อานวยการสานักวิชาการนาเสนอว่าเนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการปรับโยกย้ายและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดัง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี จึ ง ใคร่ ข อเสนอปรั บ เปลี่ ย นรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต รบริห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดตามแบบ สมอ.08
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(3369900031xxx)

นางสาวนตา เตชะบุญมาส
(1739900244xxx)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Logistics
University of Sydney,
MLM
Management
Australia
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Computer
M.S.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Information system
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รป.บ.
บริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา

2552
2552
2550
2549
2543
2556
2554
2549
2546
2545
2558
2554

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.5 พิจารณาการปรับปรุงเล็กน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ผู้อานวยการสานักวิชาการ นาเสนอว่าเนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการปรับโยกย้ายและปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนั้น
มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงใคร่ขอเสนอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดตามแบบ สมอ.08
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ข้อมูลเดิม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

-

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่
สาเร็จ

นางสาวพิมพ์นารา อาจคง
(3269900009251)

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

2557

วท.บ.
2

-

นายกฤษณะ โพธิ์ศรี
(1101400625081)

วท.ม.
บธ.บ.

3

4

5

-

-

-

นายอาทิตย์ อรศรี
(3341600219481)
นายตรีพล เตชอิทธิ
(3101400667384)

นายกรนัฎฐ์
หล่อวิทยาเลิศนภา
(3102202037407)

วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วท.ม.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วท.บ.

คณิตศาสตร์/
คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
มหาวิทยาลัยธนบุรี

2551

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

2544
2551

2554

2538
2554

2548
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ข้อมูลปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

-

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่
สาเร็จ

นางสาวพิมพ์นารา อาจคง
(3269900009251)

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

2557

วท.บ.
2

-

นายกฤษณะ โพธิ์ศรี
(1101400625081)

วท.ม.
บธ.บ.

3

4

5

-

-

-

นายอาทิตย์ อรศรี
(3341600219481)
นางสาวสุนิพันธ์
ศรีสุพจนานนท์
(3101403543031)

นายภูริเดช อาภาสัตย์
(1102200094181)

วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รป.บ.

บริหารรัฐกิจ

วท.ม.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ.

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
มหาวิทยาลัยธนบุรี

2551
2554

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2560
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสยาม

2543

มหาวิทยาลัยธนบุรี

2556

2559

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ และให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิ บัติการ ประจาปีก ารศึกษา 2559 และพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2560
ผู้อานวยการสานักวางแผนและพัฒนา ได้รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี การศึกษา 2559 ว่ าตามที่ม หาวิทยาลั ยธนบุรีไ ด้ เสนอแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 บัดนี้สิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 แล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ตามแผน ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี
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การศึกษา 2559 ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา และครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปภาพรวมของผลการดาเนินงาน ได้แก่ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดในแผน
ประจ าปีก ารศึ กษา 2559 รวมทั้งสิ้ น 244 โครงการ งบประมาณ 74 ล้านบาท มีก ารปฏิบัติ ตามแผน 220
โครงการ งบประมาณที่นามาใช้ 67 ล้านบาท (โครงการที่ได้ดาเนินการคิดเป็นร้อยละ 90) บรรลุเป้าหมายที่
กาหนด) ส่วนอีก 24 โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินงานในงบประมาณปีการศึกษา 2559 ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมนี้ผู้อานวยการสานักวางแผนและพัฒนา ได้นาเสนอว่าเพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี
มีทิศทางการดาเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และครอบคลุ มตามพันธกิจหลักของ
สถาบัน อุดมศึก ษา มหาวิท ยาลัย จึงได้จั ดทาแผนปฏิ บัติ การประจ าปี ปีก ารศึ กษา 2560 โดยมีร ายละเอีย ด
แผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2560 ปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2559
2. อนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารที่ปรากฎต่อที่ประชุม
4.7 พิจารณากาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – ปัจจุบัน นั้น ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการคุรุสภา ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติให้
มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึ ก ษาได้ ส่ ว นการก าหนดอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทะเบี ย นเรี ย นตลอดหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น อ านาจของสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการจัดเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขอ
เสนอกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 40,000 บาท จากเดิม 35,000 บาท พร้อมนี้ทางมหาวิทยาลัย
ได้แนบรายละเอียดการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อ
ที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยธนบุรี กาหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 40,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4.8 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษา
พิการเรียนร่วม พ.ศ. ....
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอว่ า ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะรับคนพิการเข้าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 ดาเนินการตามประกาศสานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ โดย
เคร่งครัด และให้สภาสถาบันออกข้อกาหนดนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
ดั ง นั้ น ทางมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี จึ ง ได้ จั ด ท าร่ า งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรีได้โปรดพิจารณา
โดยมีรายละเอียดร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษา
พิการเรียนร่วม พ.ศ. .... ปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษา
พิการเรียนร่วม พ.ศ. 2560 และให้มหาวิทยาลัยธนบุรีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ…..…………………..…….………………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)
ลงชื่อ………………………………………..…ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ติกจินา)
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