รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 5/2556
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 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.ดร.วัชรพล
6. รศ.ดร.สุพล
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์
8. ดร.สวัสดิ์
9. ศ.ดร.ชิดชนก
10. นายเดชา
11. รศ.ดร.สมบัติ
12. รศ.ดร.ศศิวิมล
13. รศ.ดร.ปรัชญนันท์
14. ดร.พันธุ์นิภา
15. ดร.อุไรรัตน์
16. ดร.สุธาสินี
17. นายสุวิทย์

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อนุพงษ์
2. ดร.ปฐมพร
3. ดร.พนัส
4. นายญาณพินิจ
5. นางสาวนันทวัน
6. นางอุมาพร

อินฟ้าแสง
อินทรางกูร ณ อยุธยา
อุณหบัณฑิต
วชิรสุรงค์
นาคอร่าม
เภตราพรโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา
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7. นายเกียรติคุณ
8. นางสาวอินทิรา
9. นายสิทธิศักดิ์

จินตวร
มีอินทร์เกิด
ทองสุข

10. นางสิริรัตน์
11. นางสาวธัญญพัทธ์
12. นายนรา
13. นายเอนก
14. นางกานต์รวี
15. นางสาววัฒนา
16. นายพงษ์ศักดิ์

แสงอุทัย
ศักดิ์บุญญารัตน์
บุริพันธ์
นามขันธ์
จงอิทธิ
ไกรวิจิตร
จุฑาธนาศิลป์

ผู้อานวยการสานักวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจาฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
อาจารย์ประจาสานักวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ประจาสานักวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
หัวหน้างานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
ศิษย์เก่า

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แนะนากรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ท่านใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่าตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น
บัดนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.887/2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ เพื่อร่วม
พัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรีให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ดร.นภวรรณ แย้มชุติ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก
สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ได้บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2556
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่าผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคุณแม่ชีระเอิบ แย้มชุติ และ
ครอบครัว ได้บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,894,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บริจาคที่ดิน จานวน 3 ไร่ เพื่อก่อสร้างที่ทาการ สถานีตารวจนครบาลหนองค้างพลู มูลค่า
2,400,000 บาท
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2) บริจาคที่ดิน จานวน 1 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา เพื่อก่อสร้างที่ทาการ กองกากับการสืบสวน กอง
บังคับการตารวจนครบาล 9 มูลค่า 1,854,00 บาท
3) บริจาคอาคารที่ทาการ สานักงานตึก จานวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่ทาการ กองกากับการสืบสวน
กองบังคับการตารวจนครบาล 9 มูลค่า 8,640,000 บาท
ทางสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์แก่ทางราชการ
โดยมี ดร.นภวรรณ แย้มชุติ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ สานักงานตารวจแห่งชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอาพล ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า รศ.ดร.ศศิวิมล มีอาพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 แสดงความยินดี กับนายเอนก นามขันธ์ ได้รับรางวัลประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญา
โท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2556
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย แจ้ งว่านายเอนก นามขันธ์ หัวหน้า ศูนย์ค อมพิวเตอร์แ ละสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับทุนให้ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัย
สยาม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 และได้สาเร็จการศึกษา เมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2556 พร้อมนี้นายเอนก
นามขันธ์ ได้รับรางวัลการทาวิทยานิพนธ์ดีเด่น หัวข้อ “การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล MS Access ให้อยู่ใน
รูปแบบ MXML ในกระบวนการทาเหมืองข้อมูล” ในระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 อธิการบดีกล่าวแสดง
ความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้และเงินรางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 แสดงความยินดี กับนายพงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ระดับคะแนนสูงสุด จากการเข้าสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี
วิศวกร จากสภาวิศวกร
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นายญานพินิจ วชิรสุรงค์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งว่านายพงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์ ศิษย์เก่า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษา เมื่อภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2555 ได้เข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร เมื่อ เดือน ตุลาคม
2556 ปรากฎว่า
1) ได้ระดับคะแนนสูงสุด ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ได้ 98 คะแนน จาก 100 คะแนน
2) ได้ระดับคะแนนรองสูงสุด ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ได้ 99 คะแนน จาก 100 คะแนน
อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้และเงินรางวัลแก่ นายพงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 แสดงความยินดี กับนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับรางวัล
ค่ายอาสาดีเด่น จากโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่านักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับทุนในการจัดทาโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็นจานวนเงิน 100,000 บาท โดยได้ไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านพุเข็มและ
ชุมชนพุเข็ม ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2556
พร้อมนี้นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ได้จัดทาสรุปโครงการฯ และส่งเข้าประกวดในโครงการ
เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปรากฎว่าได้รับรางวัลค่าย
อาสาพัฒนาชนบท ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จานวน 20 สถาบัน พร้อมนี้ได้รับรางวัลเป็นจานวนเงิน
30,000 บาท
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท พร้อมนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญ และส่ง เสริ ม
สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 การไปพบปะหารือ ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556
อธิการบดี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี นาโดย รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยธนบุรี
และอธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง ได้ไ ป
พบปะเยี่ยมเยียน และหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
พร้อมนี้ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน ได้กล่าวว่าก่อนที่จะสร้างเครือข่ายและทาความร่วมมือกันในด้านต่างๆนั้น
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพบปะหารือกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
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มติที่ประชุม

รับทราบ

1.8 รายงานผลการดาเนินงาน ครึ่งปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา
2556 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556)
นายเกียรติคุณ จินตวร ผู้อานวยการสานักวางแผนและพัฒนา แจ้งว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้
อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ของมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ไปแล้ ว นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัย ได้รับทราบผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556
จึงรายงานผลการดาเนินงานครึ่งปีตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2556 (ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม พร้อม
นี้กรรมการสภาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยหลายประการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 รายงานสถานะทางการเงิน รายรับ – รายจ่าย (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม
2556)
นางกานต์รวี จงอิทธิ หัวหน้างานบัญชี แจ้งว่าเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับทราบการดาเนินงาน
และสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยธนบุรี ในรอบครึ่ง ปี ดังนั้นจึง รายงานสถานะทางการเงิน รายรับ –
รายจ่าย ครึ่งปี (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
นาเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการสภา รศ.ดร.ศศิวิมล มีอาพล ให้ข้อเสนอแนะว่าการรายงานสถานะทางการเงิน ควรตัดคาว่า
“ครึ่งปี” ออก ให้ระบุเลยว่ารายงานสถานะทางการเงิน ระหว่างวันที่เท่าไร ถึงวันที่เท่าไร
นายกสภามหามหาวิ ทยาลั ย ได้ สอบถามถึ ง สถานะทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย (ระหว่ า งวั น ที่ 1
มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม2556) อยู่ในสภาพใด หัวหน้างานบัญชี ชี้แจงว่าโดยภาพรวมสถานะทางการเงิน
ของมหาวิ ทยาลัย ธนบุ รี (ระหว่า งวั น ที่ 1 มิ ถุน ายน 2556 – 31 ตุ ลาคม 2556) อยู่ ในสภาพคล่ องระดั บ ดี
นอกจากนี้นายกสภามหาวิทยาลัยยังได้ฝากให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุก
ระดับให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพที่ปฏิบัติง านอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และคุณภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2556
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556
5

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข วาระที่ 4.8 ในหน้าที่ 9 และ หน้าที่ 10 โดยแก้ไขให้
เป็นภาษาที่เป็นทางการยิ่งขึ้น จากคาว่า “เปอร์เซ็นต์” เป็น “ร้อยละ” ดังนี้
- โดยแก้ ไ ขจาก “กองทุ นสิ น ทรัพ ย์ ถาวร 28 เปอร์ เ ซ็น ต์ ” แก้ ไ ขเป็ น “กองทุน สิ น ทรั พ ย์ถ าวร
ร้อยละ 28”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนวิจัย 17 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนวิจัย ร้อยละ 17”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 10 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนห้องสมุดและ
เทคโนโลยี ร้อยละ 10”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนพั ฒนาบุคลากร 15 เปอร์เ ซ็นต์ ” แก้ไ ขเป็ น “กองทุนพั ฒนาบุคลากร
ร้อยละ 15”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนสงเคราะห์ 25 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนสงเคราะห์ ร้อยละ 25”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนทานุ
บารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 5”
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
อธิการบดี นาเสนอว่าสืบเนื่องจากวาระแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.7 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี และ
ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ล าว ได้ พ บปะและหารื อ กั น เมื่ อ วั น ที่ 1 - 2 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แล้วนั้น มหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นถึงความสาคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงได้มอบหมาย
ให้ ฝ่ า ยวิ เ ทศน์ สั ม พั น ธ์ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี (นางสิ ริ รั ต น์ แสงอุ ทั ย ) ประสานงานกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อร่วมกันจัดทาร่างบันทึกความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดร่างบัน ทึก
ความร่ ว มมื อ ตามที่ ป รากฎต่ อ ที่ ป ระชุ ม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามความในมาตรา 34(10) และ (11) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทา
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตามรายละเอียดร่าง
บันทึกความร่วมมือ ที่ปรากฎต่อที่ประชุมแล้วนั้น
รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน ได้กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า ในการทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
นั้น สามารถดาเนินการได้แน่นอน แต่อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
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ต้องประสานงานและรับทราบจากหน่วยงานราชการของประเทศลาวก่อน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการและการ
กีฬา และกระทรวงการต่างประเทศ ให้เรียบร้อยก่อน
มติที่ประชุม อนุมัติ และเมื่อทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
พร้อมนี้กรรมการสภาได้ร่วมกันอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลาย
ประการ ได้แก่
1) เห็นควรให้จัดทาบันทึกความร่วมมือ จานวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว และภาษาไทย
เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องและตรงกัน
2) ให้เพิ่มหัวข้อย่อยในเรื่องความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
3) ให้มหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งคณะทางาน และผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
4.2 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
4.2.1 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) คณะบัญชี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มี
นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งในที่ตั้งและศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 638 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภา
วิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วใน
การประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 638 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ได้รั บเกียรตินิยม และผู้ได้รับ
โล่เรียนดี ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
กรรมการสภาได้แสดงความคิดเห็นประเด็นการให้โล่เรียนดี จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นการให้เกียรติ
นิยม ได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของผู้สาเร็จการศึกษา กรรมการสภาได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ดั งนั้นที่
ประชุมจึงมอบหมายให้ประธานสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ไปศึกษาถึงระเบียบ และหลักเกณฑ์ ว่า
สามารถดาเนินการได้หรือไม่ และให้นาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
7

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 1
ปี
การศึกษา 2556 จานวน 638 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
4.2.2 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2556
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มี
นักศึ กษามหาวิท ยาลั ยธนบุรี สาเร็จ การศึกษา หลัก สูตรบริ หารธุรกิ จมหาบั ณฑิต จานวน 38 คน ซึ่ง ส านั ก
ทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ
และสภาวิชาการอนุ มัติให้นั กศึกษาดังกล่ าวสาเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุม ครั้ง ที่ 5/2556 เมื่อ วันที่ 3
ธันวาคม 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 38 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่
เสนอต่อที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาโท แก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 38 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
4.3 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
อธิการบดีนาเสนอว่าตามที่คุรุสภา ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ใหม่อีกครั้ง ภายหลังที่ได้มีการยกเลิกการจัดการสอนไปเมื่อปี
พ.ศ. 2553 นั้น เนื่องจากมีความจาเป็นและต้องการเปิดโอกาสให้คนที่เป็นครูอยู่แล้ว ซึ่งมีจานวนค่อนข้างมากที่
ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และร่วมกัน
พัฒนาการศึกษาของชาติ ต่อไป แต่ ก่อนที่ สถาบันอุ ด มศึก ษาจะสามารถเปิด สอนหลักสู ตร ป.บัณ ฑิต ได้นั้ น
หลักสูตรจะต้องได้รับการปรับปรุง และดาเนินการตามเงื่อนไขและแนวทางที่คุรุสภากาหนดอย่างเคร่ง ครัด
พร้อมนี้อธิการบดีได้เชิญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนาเสนอรายละเอียดการขอปรับปรุงหลักสูตร
ดร.ปฐมพร อิ น ทรางกู ร ณ อยุ ธ ยา คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ เ สนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่ง ได้ปรับปรุงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมนี้
ได้นาหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
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เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพื่อเปิดดาเนินการตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมี
รายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
และให้เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ต่อไป
4.4 พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
นางสาวนัน ทวั น นาคอร่ าม คณบดีค ณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และนายสิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ทองสุ ข
ผู้รับผิดชอบในการจัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) นาเสนอต่อที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการน าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาประยุ กต์ ใช้ใ นการด าเนินงานของทุก ภาคส่ว น
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตและ
สังคม จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลและองค์การเพื่อสร้างขีดความสามารถในการทางาน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
แอพพลิเคชันและประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงเสนอขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งได้จัดทาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร พร้อมนี้ได้
นาหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และเพื่อให้
เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอพ
พลิเคชันบนอุปกรณ์เ คลื่อนที่ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพื่ อเปิ ดดาเนินการตั้ง แต่ ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่นาเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการสภาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลายประการ และตั้ง ข้อสังเกตชื่อหลักสูตรมีคาทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศคือ คาว่า “แอพพลิเคชัน” น่าจะใช้เป็น “โปรแกรมประยุกต์” จึงให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทา
หลักสูตรได้ไปตรวจสอบต่อไป โดยที่ประชุมสภาได้อนุมัติให้ใช้ได้ทั้ง คาว่า “แอพพลิเคชัน” และ“โปรแกรม
ประยุกต์”
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าหลั ก สู ต ร ได้ ต รวจสอบแล้ ว จึ ง ใช้ ชื่ อ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
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มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิด ด าเนิ น การหลั ก สู ต รประกาศนีย บั ต รบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาการพั ฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น
ไป
พร้อมนี้คณะกรรมการสภาให้ผู้รับผิด ชอบในการจัดทาหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่อง ของตัวสะกด
การันต์ ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป

4.5 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557)
ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด ผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาหลักสูตรนาเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ เห็นถึงความสาคัญของการผลิต
บัณฑิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMUNITY) และรองรับการก้าวสู่การเปิดการค้าเสรี
(FTA) อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ให้เกิดขึ้นกับคณะบริหารธุรกิจ
ด้วย ประกอบกับมหาวิทยาลัยธนบุรียังมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่ อีก
ด้วย
มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ จึงได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 โดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ จากภายนอกร่ว มเป็ น
กรรมการยกร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร พร้อมนี้ได้นาหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึง เสนอขอเปิดดาเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดดาเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็น
ต้นไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดดาเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษหลายประการ อาทิ เช่น ให้มหาวิทยาลัย จัดหาอาจารย์
ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและด้านธุรกิจเข้ามาประจา เพื่อสร้างความแข็ง แกร่ง ให้เกิดขึ้ นกับ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ และให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ แก่
อาจารย์ที่มีอยู่ในสาขาวิชาด้วยอีกทางหนึ่ง
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มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด ด าเนิ น การหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ และ
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
พร้อมนี้คณะกรรมการสภาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทาหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกด
การันต์ ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
4.6 พิจารณาการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทใหม่
(ปีการศึกษา 2555-2559)
นางอุมาพร เภตราพรโชติ ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพการศึกษา นาเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่อง
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และตาม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
ดัง นั้น มหาวิ ทยาลัย ธนบุรี จึ งต้ อ งด าเนิน การก าหนดเป้า หมายการดาเนิ นงานการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาในบริบทใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555 – 2559 โดยมีรายละเอียดการกาหนดเป้าหมายตามราย
องค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ ตามที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุมแล้วนั้น
มติที่ประชุม เห็นชอบการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 25552559) ตามที่นาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 1/2557 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ……………………..………………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

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