รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 5/2557
วันพฤหัสบดีท่ี 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น.

ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
**************
ผู้มาประชุม
1. ดร.อุดม
2. ดร.พนม
3. ดร.บัญชา
4. ดร.นภวรรณ
5. พล.ต.อ.ดร.วัชรพล
6. ดร.สวัสดิ์
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์
8. ศ.ดร.ชิดชนก
9. นายเดชา
10. รศ.ดร.สมบัติ
11. ดร.พันธุ์นิภา
12. รศ.ดร.ปรัชญนันท์
13. รศ.ดร.ศศิวิมล
14. ดร.อุไรรัตน์
15. ดร.สุธาสินี
16. นายสุวิทย์

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อนุพงษ์
2. ดร.ปฐมพร
3. พล.ต.ต.เชิดชาย
4. ดร.ฐิติพร
5. นางกานต์รวี
6. นางสาวศิริพร
7. นายนรา
8. รศ.สุชาติ

อินฟ้าแสง
อินทรางกูร ณ อยุธยา
เสขะนันทน์
กรัยวิเชียร
จงอิทธิ
อนุวัตวิสิฐ
บุริพันธ์
นวกวงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล
รักษาการหัวหน้าสานักวางแผนฯ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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9. นางสาวธัญญพัทธ์
10. นายพฤกษ์
11. นางสาวธนัญญา
12. นายนพดล

ศักดิ์บุญญารัตน์
จิระสัตยาภรณ์
พุ่มมะเดื่อ
พวงมณี

อาจารย์ประจาสานักวางแผนฯ
อาจารย์ประจาสานักวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ประจาสานักบริหารและงบประมาณฯ
อาจารย์ประจาสานักวางแผนฯ

เปิดประชุม เวลา 16.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ดร.อุดม เฟื่องฟุ้ง นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(สปช.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ดร.อุดม เฟื่องฟุ้ง นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับแต่งตั้ง เป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมให้กาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา อนุกรรมาธิการ ใน
คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็น
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบช่อ ดอกไม้แสดงความยินดี
และร่วมให้กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 รศ.สุชาติ นวกวงษ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า รศ.สุชาติ นวกวงษ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
นายกสภามหาวิทยาลั ย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และร่ว มให้ก าลัง ใจในการปฏิบัติห น้าที่เพื่ อพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.4 ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ประจาปีพุทธศักราช 2557
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับคัดเลือก
เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจาปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับพระราชทานเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ประจ าปี พุ ท ธศั ก ราช 2557 จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ก าธน สิ น ธวานนท์ องคมนตรี ผู้ แ ทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร นายกสภามหาวิทยาลัย
กล่าวแสดงความยินดี และอุปนายกมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ 7
พฤศจิกายน 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือ สินทรัพย์
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สานักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ้ ง ว่ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ได้ เ สนอขอรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนีย บั ตร หรื อ วุฒิ บั ต รในการประกอบวิช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิ ศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภาวิศวกร แล้วนั้น บัดนี้ทางสภาวิศวกร
ได้มาตรวจเยี่ยมแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งการรับรองปริญ ญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) แล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 รายงานผลการดาเนินงาน ครึ่งปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา
2557 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 ตุลาคม 2557)
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นายนรา บุริพันธ์ รักษาการหัวหน้าสานักงานสานักวางแผน และคณะ ได้รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ครึ่งปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31
ตุลาคม 2557)
ว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ไปแล้วนั้น ดัง นั้นเพื่อให้สภามหาวิท ยาลัย ได้รับทราบผลการดาเนินงานของโครงการ /กิจกรรมตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี จึ ง ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานครึ่ ง ปี ต าม
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2557 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 ตุลาคม
2557) และพร้อมนี้ได้สรุปโครงการ/กิจกรรมเด่นๆ ด้วยภาพกิจกรรม (นาเสนอด้วย Power point) ซึ่ง มี
รายละเอียดผลการดาเนินงานปรากฏตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุมแล้ว
พร้อมนี้กรรมการสภาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยหลายประการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 รายงานสถานะทางการเงิน รายรับ – รายจ่าย (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 ตุลาคม
2557)
นางกานต์รวี จงอิทธิ หัวหน้างานบัญชี แจ้งว่าเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับทราบการดาเนินงาน
และสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยธนบุรี ในรอบครึ่ง ปี ดังนั้นจึง รายงานสถานะทางการเงิน รายรับ –
รายจ่าย ครึ่งปี (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 ตุลาคม 2557) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
นาเสนอต่อที่ประชุม
โดยภาพรวมสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยธนบุรี (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 ตุลาคม
2557) อยู่ในสภาพคล่องระดับดี
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
4.1.1 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2557
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะบริหารธุรกิจ
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3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) คณะบัญชี
นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค
การศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2557 มี นั ก ศึก ษามหาวิ ทยาลั ย ธนบุรี ทั้ ง ในที่ ตั้ง และศู นย์ ก ารศึ ก ษา คื อ ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
วิท ยาลั ย เทคโนโลยี หมู่ บ้ า นครู ภาคเหนื อ สาเร็ จ การศึ ก ษา จ านวนทั้ ง สิ้ น 572 คน ซึ่ ง ส านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล คณะวิ ช า และคณะกรรมการสภาวิ ช าการได้ พิ จ ารณา และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภา
วิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาตรี แก่นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจานวนทั้งสิ้น 572 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 1 ปีการศึกษา
2557 จานวน 572 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
4.1.2 ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาเร็จการศึกษา ระดับปริญ ญาโท รวมทั้งสิ้น จานวน
19 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน 16 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 คน ซึ่งสานักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภาวิชาการ
ได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญา
โท พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติ ให้นักศึกษาดังกล่าวสาเร็จการศึกษาแล้วในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึง เสนอขออนุมัติ ให้ปริ ญ ญาโท แก่นัก ศึกษาที่ส าเร็ จ
การศึกษา รวมทั้งสิ้นจานวน 19 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน 16 คน และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 คน โดยมีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ปรากฏดัง
เอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว
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โดยกรรมการสภาฯ เห็นว่าในการเสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ขอให้ ท างบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ แ นบบทคั ด ย่ อ ของวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ สารนิ พ นธ์ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามา
ประกอบการพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม อนุมัติให้ ปริญญาโท แก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต ในภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 รวมจานวน 19 คน ทั้ ง นี้ตั้ง แต่วัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
4.2 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้อานวยการสานักวิชาการ นาเสนอว่าด้วยบัณฑิ ตวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายอาจารย์
ประจาหลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ มหาบั ณ ฑิต จ านวน 2 คน คื อ จาก ดร.ชิ ต วร ลีล ะผลิน และ ดร.ญาณรงค์
ตินตมุสิก ขอปรับเปลี่ยนเป็น ดร.ชัญญ์ญาณ์ คาบุญ และ ดร.นัทธ์หทัย อื อนอก ซึ่ง ทั้ง 2 คน ใหม่นี้ มีความ
เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ดัง นั้นมหาวิทยาลัย จึง ใคร่ขอเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังมีรายละเอียดปรากฎตาม
แบบ สมอ.08 ดังนี้
ข้อมูลเดิม อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชาเอก
วิชาการ
1
ดร.สุพิน
D.B.A. International
ฉายศิริไพบูลย์*
Business
M.B.A. Finance

2

3

-

-

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

The University of Sarasota, Florida,
U.S.A.
The University of Sarasota, Florida,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
University of Newcastle, Australia.

2541

บธ.บ. การตลาด
ดร.มยุขพันธุ์
D.B.A. General
ไชยมั่นคง*
Management
M.B.A. Fund Management University of New South Wale,
Australia.
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี* กจ.ด. การจัดการภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รอ.ม. การจัดการภาครัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
และภาคเอกชน
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539
2537
2549
2542
2539
2553
2547
2521
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ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชาเอก
วิชาการ
4
ดร.ญาณรงค์ ตินตมุสิก D.B.A. Business
Administration
M.B.A. Business
Administration
วศ.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
5
ดร.ชิตวร ลีละผลิน
Ph.D. บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

University of North Florida, U.S.A.

2553

University of North Florida, U.S.A.

2528

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2526
2556
2536
2534

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.

The University of Sarasota, Florida,
U.S.A.
The University of Sarasota, Florida,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
University of Newcastle, Australia.

2541

ข้อมูลปรับปรุง อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ ทาง
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชาเอก
วิชาการ
1
ดร.สุพิน
D.B.A. International
ฉายศิริไพบูลย์*
Business
M.B.A. Finance

2

3

-

-

4

-

5

-

บธ.บ. การตลาด
ดร.มยุขพันธุ์
D.B.A. General
ไชยมั่นคง*
Management
M.B.A. Fund Management University of New South Wale,
Australia.
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี* กจ.ด. การจัดการภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รอ.ม. การจัดการภาครัฐ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
และภาคเอกชน
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ชัญญ์ญาณ์ คาบุญ บธ.ด. การตลาด
มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ป.วค. หลักสูตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดร.นัทธ์หทัย อือนอก บธ.ด. การเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วธ.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วธ.บ. ศึกษาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539
2537
2549
2542
2539
2553
2547
2521
2556
2546
2543
2537
2555
2543
2535
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โดยมี ร ายละเอี ย ดการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเล็ ก น้ อ ยตามแบบ สมอ.08 ที่ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ส่ ว น
รายละเอียดอื่นๆ ในหลักสูตรยังคงเดิม
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ตามแบบ สมอ.08 ที่นาเสนอ พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
4.3 พิจารณากาหนดกรอบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กับ
คณะวิชา จานวน 3 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อธิการบดี นาเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มาตั้งแต่ปีการศึกษา
2548 การบริหารจัดการ และการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตร ได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ตลอดมา ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี เปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาโท และ ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
ระดับ ปริญญาโท เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา
2548
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) เปิด
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
3) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (จะเปิดสอนใน
วันที่ 11 มกราคม 2558)
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เปิดสอนมาตั้ง แต่ปี
การศึกษา 2550 และ ปัจจุบันเปิดสอนตามที่คุรุสภาอนุญาตตามความจาเป็น
5) หลักสูตรประกาศนียบัต รบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุ กต์บนอุ ปกรณ์ เคลื่อ นที่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 (จะเปิดสอนในวันที่ 11 มกราคม 2558)
ซึ่งปัจจุบันในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ขอเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น และมีสาขาวิชาที่หลากหลาย และเป็นวิชาชีพ ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในการ
บริหารจัดการ ประกอบกับ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านวิชาการ ให้กับหลักสูตร ที่เป็นวิชาชีพ ทั้ง 3 หลักสูตร
- เพื่อสร้างและพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นกับคณะวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
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- เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และดึงดูด แก่คณะวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
- เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความเป็นเอกภาพในการดาเนินงานและการบริหารจัดการ
ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างสูงสุด จึงมีความ
จาเป็ น ขอความเห็น ชอบจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการก าหนดกรอบภาระหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบในการจั ด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะวิชา จานวน 3 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โดยให้บัณฑิตวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ส่วนคณะวิชา ให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านวิชาการและหลักสูตร ทั้งนี้มอบหมายให้
ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะวิชา ร่วมกันกาหนดกรอบภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยละเอียดต่อไป
สาหรับอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ยัง คงให้บั ณฑิตวิทยาลัย บริห ารจัดการภาพรวมทั้ง หมด ทั้ง ด้า น
วิชาการ หลักสูตร และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบให้ มี ก ารก าหนดกรอบภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา กับคณะวิชา จานวนทั้ง 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญ ชีมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะวิชา ร่วมกันกาหนด
กรอบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบโดยละเอียด และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
4.4 พิจารณาอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ประกาศอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 (ตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.
2550) นั้น บัดนี้ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และเกิดความ
สมดุล ระหว่างรายรับ-รายจ่าย จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ของมหาวิทยาลั ยธนบุรี ซึ่งฝ่า ยบริหารของมหาวิทยาลัย ได้ ประชุม หารือและมีมติเ ห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
ในอัตราใหม่ ทั้งนี้อัตราใหม่ ที่ขอปรับปรุง บางรายการมิไ ด้เก็บตามที่ขอปรับปรุง แต่ได้กาหนดเป็นเพดานไว้
โดยมีรายละเอียดการขอปรับปรุงปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
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ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 11 (11) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงอัตราค่าเล่าเรียน ค่า
บารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่นาเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นัด ประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุรี ครั้ ง ต่ อ ไป ครั้ ง ที่ 1/2558 ในวั น อาทิ ต ย์ 25 มกราคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

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

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