รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 4/2556
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (L201) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
**************
ผู้มาประชุม
1. ดร.อุดม
2. ดร.พนม
3. ดร.บัญชา
4. ดร.นภวรรณ
5. พล.ต.อ.ดร.วัชรพล
6. รศ.ดร.สุพล
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์
8. รศ.ดร.ศศิวิมล
9. นายเดชา
10. รศ.ดร.สมบัติ
11. ดร.พันธุ์นิภา
12. ดร.อุไรรัตน์
13. ดร.สุธาสินี
14. นายสุวิทย์

เฟื่องฟุ้ง
พงษ์ไพบูลย์
เกิดมณี
แย้มชุติ
ประสารราชกิจ
วุฒิเสน
หนูชูชัย
มีอาพล
ศิริรัตน์
ทีฆทรัพย์
แย้มชุติ
แย้มชุติ
แสงมุกดา
ติกจินา

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

ผู้ลาประชุม
1. ดร.สวัสดิ์
2. รศ.ดร.ปรัชญนันท์

อุดมโภชน์
นิลสุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ปฐมพร
2. ดร.พนัส
3. นางกฤชวรรณ
4. ดร.พัฒนะ
5. นางอุมาพร

อินทรางกูร ณ อยุธยา
อุณหบัณฑิต
อรุณสุริยศักดิ์
ธนกฤตพุฒิเมธ
เภตราพรโชติ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
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6. นายสวัสดิ์
7. นางกานต์รวี
8. นางนวกรณ์
9. นางสาวศิริพร
10. นายพฤกษ์
11. นางสาวดวงธิดา

พุ่มภักดี
จงอิทธิ
กาละปุก
อนุวัตวิสิฐ
จิระสัตยาภรณ์
นาเวียง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หัวหน้างานบัญชี
อาจารย์ฝ่ายบัญชี
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ประจาสานักวิจัย
หัวหน้าสานักอานวยการ ศูนย์การศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

เปิดประชุม เวลา 13.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่ารองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ธนบุรี ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี หนังสือกระทรวงศึ กษาธิการ ที่ ผช.รมต 001/2556 ลงวันที่
9 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ด้วยเหตุผลที่ท่านได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจากระทรวงศึกษาธิการ นายกสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงได้ทาหนังสือแสดงความยินดี และขอบคุณไปยัง รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล แล้ว
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 พร้อมนี้ อธิการบดี ได้ทาหนังสือแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อรับทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนัง สือถึง นายกสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ ศธ 0506(5)/ว 993 ลงวันที่ 19 สิง หาคม 2556 และถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
ที่ ศธ 0506(5)/ว 994 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 แจ้ง เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบั นอุดมศึก ษากลั่นกรอง
พิจารณาเหตุผลความจาเป็นในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างเคร่งครัดและขอให้ชะลอการเปิดหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและศูนย์ใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การรายงานการประเมินตนเอง และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2555
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นางอุมาพร เภตราพรโชติ ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง
และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2555 ว่าตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัย ธนบุรี มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี แล้วเสนอให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทราบ ก่อนที่จะส่ง รายงานการประเมิน
ตนเองและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ให้ สกอ. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในให้ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทารายงานการ
ประเมิ น ตนเอง และการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาประจ าปี เ สนอต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545”
มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2555 โดยรวบรวมผลการ
ดาเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ในที่ ตั้ ง และศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ทั้ ง 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เข้าไว้ด้วยกัน ดังรายงานการประเมินที่ปรากฏต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีคาสั่งที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 แล้วนั้น เนื่องจากมีกรรมการและ
เลขานุการ จานวน 1 ท่าน คือ นางสุพรรณี สมัครรัตน์ ได้ลาออก เนื่องจากปัญหาสุขภาพ สาหรับกรรมการ
สภาวิชาการท่านอื่น ยังคงเดิม และทุกท่านได้ยืนยันการเป็นกรรมการสภาวิชาการประจามหาวิทยาลัยธนบุรีแล้ว
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มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการประจามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 4 ปี และให้ยกเลิกคาสั่งสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 1/2551 โดยคณะกรรมการสภาวิชาการที่
มหาวิทยาลัยขอเสนอประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
ประธานกรรมการ
คนเดิม
2. ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
รองประธานกรรมการ คนเดิม
3. รองศาสตราจารย์สุนา สุทธิเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนเดิม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนเดิม
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
คนเดิม
6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
คนเดิม
7. คณบดีคณะบัญชี
กรรมการ
คนเดิม
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คนเดิม
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
คนเดิม
10.ดร.สุธาสินี แสงมุกดา
กรรมการและเลขานุการ คนใหม่
11.นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คนเดิม
โดยคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1) พิ จารณาและกาหนดมาตรฐานหลัก สูตรการสอน และการวั ดผลการศึ กษาให้เ ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2) พิจารณามาตรฐานการศึกษาของบัณฑิต และอนุมัติการสาเร็จการศึกษา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการให้ปริญญา
3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
4) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ แต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
5) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
6) ให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวาระ 4 ปี ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
พร้ อ มนี้ ที่ ประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พล วุ ฒิ เ สน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี ด้วย
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4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้หมดวาระตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง ทางวิชาการประจา
สถาบั นอุด มศึก ษาเอกชน โดยเลือกรายชื่ อผู้ท รงคุ ณวุฒิ จานวน 6 ท่าน จากบัญ ชี รายชื่อผู้ ทรงคุณวุ ฒิของ
สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา เพื่อเสนอแต่ง ตั้ง เป็ นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง 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
มหาวิ ทยาลัย ธนบุ รีแ ล้ว ดัง นั้น มหาวิท ยาลั ยจึ ง ขอเสนอรายชื่อ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อแต่ ง ตั้ ง เป็ นคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 36(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการสภา เป็น
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยธนบุรี และอธิการบดี เสนอแต่งตั้ง
ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
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 ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคาแนะนาอธิการบดี
4.3 พิจารณาการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายอนุพงษ์ อินฟ้าแสง
ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และในฐานะเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยนายอนุพงษ์ อินฟ้าแสง อาจารย์
ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยธนบุ รี ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอดารง
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ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช าการจั ด การ ซึ่ ง ได้ ผ่ า นขั้ น ตอนและกระบวนการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยธนบุรี และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงาน ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอนุพงษ์ อินฟ้าแสง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชา
การจัดการ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัย ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.4 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
4.4.1 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) คณะบัญชี
นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้ง ในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุ รี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี วัฒนาบริหารธุรกิ จ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุ รี
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาสาเร็จ
การศึกษา จานวนทั้งสิ้น 825 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภาวิช าการได้
พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการประชุม
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 825 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ได้รับเกียรตินิยม และผู้ได้รับ
โล่เรียนดี ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
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
บริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต หลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต และหลั กสู ต รบั ญ ชี บัณ ฑิ ต ในภาคการศึก ษาฤดู ร้อ น ปี
การศึกษา 2555 จานวน 825 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
4.4.2 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2556
นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
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บัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยธนบุรี จานวน 13 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานจากคุรุสภา ครบถ้วนทุกประการ และ
สภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2556
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาหลั กสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน 13 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต แก่ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 13 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
4.4.3 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2556
นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค
การศึก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 มี นั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ส าเร็ จ การศึ กษา หลั ก สูต รบริห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต จานวน 10 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการ
ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท
พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุก ประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดัง กล่าวส าเร็จการศึกษาแล้ว ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิ ทยาลัย ธนบุรี จึ ง เสนอขออนุมั ติใ ห้ป ริญ ญาโทแก่นั กศึ ก ษาที่ส าเร็ จ
การศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน 10 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่
เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาโท แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 10 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
4.5 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ ผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557) นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยมหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้าน
7

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การสื่อสาร การวางแผน ความเป็นผู้นาเพื่อรองรับการก้าวสู่การเปิดการค้าเสรี (FTA) ตลอดจนการรวมกลุ่มของ
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ การสร้ า งสรรค์ ธุ ร กิ จ ในเชิ ง การผลิ ต หรื อ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยผู้รับผิดชอบของคณะบริหารธุรกิจ เห็นถึงความสาคัญและมีความ
พร้อมในด้านต่างๆ จึ งได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจัดทาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนมาร่วมเป็นกรรมการยกร่างหลักสูตร
และวิพากษ์หลักสูตร พร้อมนี้ได้นาหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
10 กันยายน 2556
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึง เสนอขออนุมัติเปิดดาเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น
ไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกหัวข้อตามแบบ
มคอ.2 ที่ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
คณะกรรมการสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดดาเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ การสร้างจุ ดเด่นให้กับหลักสูตร และผู้เข้า
ศึกษา อีกทั้งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ประเภททั่วไป ในระหว่างศึกษา หรือก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อจะได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่
ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้อาจจะประสานงานหรือหารือกับสานักการพัฒนาการท่องเที่ยว
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
นอกจากนี้กรรมการสภามีข้อสังเกตในส่วนของปรัชญาของสาขาวิชากับคาอธิบายไม่สอดคล้องกั น
เท่าที่ควร และมีข้อสังเกตในเรื่องรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ไม่จาเป็นต้องมีหลากหลายภาษามาก แต่ให้เลือก
เฉพาะภาษาที่อาจารย์ผู้สอนมีความชานาญจริงๆ เป็นต้น
มติที่ประชุม อนุมั ติใ ห้เ ปิด ดาเนิ นการหลั กสูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิช าการจัด การท่ องเที่ ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
พร้อมนี้คณะกรรมการสภาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทาหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกด
การันต์ ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสานักการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อไป
4.6 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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ดร.สุธ าสินี แสงมุกดา อาจารย์ป ระจาส านั กวิ ชาการ น าเสนอต่อ ที่ประชุ มว่ าตามที่ ศูน ย์การศึ กษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ดัง นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 จึงขอเสนอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบ สมอ.08 แล้ว และขอเสนอปรับปรุงรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบ สมอ.08 แล้ว
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให้ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ
2. เห็นชอบให้ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตาม
แบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ
พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.7 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2555
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ให้มหาวิทยาลัยจัดทางบการเงินประจาปี เพื่อให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี แล้วให้มหาวิทยาลัย
รายงานการตรวจสอบบัญชีไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
อธิการบดี นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าบัดนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทางบการเงินประจาปี 2555 (สาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2556) โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสวั สดิ์ พุ่ มภักดี ผู้ตรวจสอบบัญ ชี รับอนุ ญ าตของมหาวิ ทยาลัยธนบุรี และนางกานต์รวี จงอิท ธิ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ได้รายงานดังงบการเงินที่ปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2555 และให้เสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
4.8 พิจารณาการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2556 สาหรับกองทุน
ต่างๆ
นางกานต์รวี จงอิทธิ หัวหน้าฝ่ายบัญชี นาเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 66 (2) เรื่องการจัดสรรเงินส่วนที่เหลือจากที่
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โอนไปให้กองทุนประเภทต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ หกสิบ ดัง นั้นมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอการจัดสรร
รายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจาปีการศึกษา 2556 สาหรับกองทุนต่างๆ ดังนี้
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
ร้อยละ 28
กองทุนวิจัย
ร้อยละ 17
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
ร้อยละ 10
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 15
กองทุนสงเคราะห์
ร้อยละ 25
กองทุนทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ 5
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจาปีการศึกษา
2556 ในอัตราดังกล่าว
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินจากรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป สาหรับให้กองทุนต่างๆ ในปีการศึกษา
2556 ตามร้อยละข้างต้น
4.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2556
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่ง ตั้ง ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเป็นผู้สอบบัญ ชี
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนทุ ก ปี มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ขอเสนอนายสวั ส ดิ์ พุ่ ม ภั ก ดี ต่ อ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี (สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม
2557) ในอัตราค่าตอบแทน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการสภา ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่านายสวัสดิ์ พุ่มภักดี เป็นผู้มีประสบการณ์สู ง
ทางด้านการตรวจสอบบัญชี
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอและให้เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/2556 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ……………………..………………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ติกจินา)
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