รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 1/2555
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผู้มาประชุม
1. นายบัญชา
2. ดร.นภวรรณ
3. ดร.อุไรรัตน์
4. ดร.อนุพงษ์
5. นายสุรินทร์
6. นายสุวิทย์
7. นายประวิทย์
8. นายสุริเยศ
9. นายสาราญ
10. นางสุพรรณี
11. นายเกียรติคุณ
12. นางอุมาพร
13. นายพิชัย
14. ดร.ปฐมพร
15. นายพนัส
16. นายสมชาย
17. นายญาณพินิจ
18. นางสาวนันทวัน
19. นางสาวทัศนีย์
20. นางศิริประกาย
21. นางสาววารุณี
22. นายจิรศักดิ์
23. นายยอดนภา
24. ว่าที่ร้อยตรีโยธิน
25. นายสมจินต์

เกิดมณี
แย้มชุติ
แย้มชุติ
อินฟ้าแสง
เอี่ยมหิรัญ
ติกจินา
ชุมสวัสดิ์
นันทวิจารณ์
สุขสาราญ
สมัครรัตน์
จินตวร
เภตราพรโชติ
บุญช่วย
อินทรางกูร ณ อยุธยา
อุณหบัณฑิต
เลิศภิรมย์สุข
วชิรสุรงค์
นาคอร่าม
ตั้งวรรณวิทย์
พงศ์สุวรรณ
มิลินทปัญญา
ส่งบุญแก้ว
เกษเมือง
ทองชาวนา
อักษรธรรม

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผอ.สานักงานอธิการบดี
ผอ.สานักงานทะเบียนและประมวลผล
ผอ.สานักกองทุนฯ
ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผอ.สานักวิชาการ
ผอ.สานักวางแผนและพัฒนา
ผอ.สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผอ.สานักกิจการนักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะบัญชี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุวรรณีย์
2. นางกุลยา
3. นายเอนก
4. นางสาวศิริพร
5. นางสุณัฐวีย์
6. นายไพบูลย์
7. นายพฤกษ์
8. นายไพโรจน์
9. นายธนกฤต
10.นางสาวเสาวภา

ไล้รักษา
สุขพงษ์ไทย
นามขันธ์
อนุวัตวิสิฐ
น้อยโสภา
จันทร์เศษ
จิรสัตยาภรณ์
แจ่มศรี
เกวลินรมิตา
เมืองแก่น

หัวหน้าสานักบริหารงบประมาณฯ
หัวหน้าสานักหอสมุดและสารสนเทศ
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
หัวหน้าสานักทะเบียนและประมวลผล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
อาจารย์ประจาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ประจาสานักวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ประจาสานักประกันคุณภาพฯ
อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ประจาสานักอธิการบดี

เปิดประชุม เวลา 11.00 น
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 อธิการบดีแจ้งว่า ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยแทน ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ (ที่หมดวาระลง) โดยมี
วาระการดารงตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร กล่าวแสดงความยินดีกับอธิการบดีว่านับ
เกียรติแก่มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นอย่างยิ่งที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ
จากสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกับอธิการบดี พร้อมเชิญผู้บริหาร ปรบมือ
แสดงความยินดีแก่อธิการบดี
พร้อมนี้อธิการบดีได้กล่าวว่านับเป็นโอกาสที่ดีที่จะนาประสบการณ์ต่างๆ มาพัฒนามหาวิทยาลัย
ธนบุรีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ผลตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ผู้ อ านวยการส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ตามที่
มหาวิทยาลัยธนบุรี และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เมื่อวันที่ 6, 16,
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17, 23, 26, 27 กันยายน และวันที่ 1, 2, 5 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งทางคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายนอกได้ประเมินผลการดาเนินงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการปฏิบัติงานตาม
สภาพจริง
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับมหาวิทยาลัยได้คะแนน 4.26 อยู่ ในระดับ ดี
สาหรับในระดับคณะวิชา จานวน 5 คณะวิชา ได้แก่
- คณะบัณฑิตวิทยาลัย คะแนนรวมตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 3.88 อยู่ในระดับ
ดี สาหรับคะแนนรวม 18 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.12 อยู่ในระดับ ดี
- คณะบริหารธุรกิจ คะแนนรวมตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.34 อยู่ในระดับ ดี
สาหรับคะแนนรวม 18 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.27 อยู่ในระดับ ดี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนรวมตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.37 อยู่ในระดับ
ดี สาหรับคะแนนรวม 18 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.24 อยู่ในระดับ ดี
- คณะบัญชี คะแนนรวมตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 3.96 อยู่ในระดับ ดี สาหรับ
คะแนนรวม 18 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.03 อยู่ในระดับ ดี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนรวมตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.66
อยู่ในระดับ ดีมาก สาหรับคะแนนรวม 18 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.43 อยู่ในระดับ ดี
สาหรับผลการประเมินของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ ง จานวน 3 แห่ง เป็นการประเมินเพื่อ
พัฒนาเนื่องจากเพิ่งเปิดศูนย์การศึกษา และจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2552 บางคณะวิชายังไม่มีบัณฑิต
สาเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
อธิการบดี เพิ่มเติมว่า ในด้านที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งพัฒนา ได้แก่
ตัวบ่ ง ชี้ ด้า นการพั ฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้ส่ งเสริมและสนับสนุ นให้บุคลากรมีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอก และเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ด้านผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นี้ มหาวิทยาลัยเริ่มดาเนินการในบางเรื่องไปบ้างแล้ว เช่น ส่งบุคลากร
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และด้านสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สาหรับชุมชนแรกที่จะเข้าไป
พั ฒ นาคื อ ชุ ม ชนกองขยะ ถนนพุ ท ธมณฑลสาย 3 เบื้ อ งต้ น เมื่ อ ต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 ที่ ผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยได้ส่งบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาลงพื้นที่สารวจความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชน
และภายในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บางส่วน
และครูวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จะลงพื้นที่สารวจความต้องการในการพัฒนาชุมชน และด้านที่จะ
ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาด้วยเช่นกัน
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1.2 อธิก ารบดีแจ้ ง ว่า ได้ล งนามในคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ใ ห้ บุคลากรปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา 2555 แล้วโดยมีรายละเอียด ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปรากฏตามคาสั่งที่ได้แจกให้
ทุกท่านทราบแล้วขอได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้ง ใจ ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด
1.3 อธิการบดีแจ้งว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี 5
คณะวิชา ได้ประชุมพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นเงินเดือนให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
5 มิ ถุ นายน 2555 เรีย บร้อยแล้ว บุคลากรทุก คนได้รับการพิ จารณาให้ปรับขึ้นเงินเดือนเป็นขั้น โดย
พิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน และตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณบดี
1.4 การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะวิชา และหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นไปตามแผนที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งได้ลงไว้ในปฏิทินกิจกรรมแล้ว พร้อม
นี้ ไ ด้ ท าเป็ น ป้ า ยไวนิ ล เฉพาะกิ จ กรรมเด่ น ๆ ติ ด ไว้ ห น้ า อาคารส านั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษาแล้ ว เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนที่ผ่านไปมาได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เช่น กาหนดการจัดพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2555 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
- นักศึกษาภาคปกติ จัดในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย
- นักศึกษาภาคค่าและภาควันอาทิตย์ จัดในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา
13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้บริหาร
คณาจารย์ ทุกท่าน ร่วมพิธีไหว้ครู (ผู้บริหารที่นั่งแถวหน้าสวมชุดครุย) เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ไม่มีเป็นการประชุมครั้งแรกของปีการศึกษา
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกาหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ผู้ อ านวยการส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยว่า เพื่อเป็นการยืนยันอัตลักษณ์ของของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ตัว เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555
ซึ่งได้แก่
ตัวบ่งชี้ เรื่อง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิครูและหรือที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพครู
ตัวบ่งชี้ เรื่อง อาจารย์ประจาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning
ตัวบ่งชี้ เรือ่ ง ระบบและกลไกการพัฒนาศูนย์ธนบุรีศึกษา
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้อภิปรายประเด็นสอดคล้องของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ กับพันธกิจ
หลัก และปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”
มติที่ประชุม เห็นชอบ ว่าอัตลักษณ์ทั้ง 3 ตัวบ่ งชี้สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย และอนุมัติให้
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ และใช้ในปีการศึกษา 2555 ต่อไป
พร้อมนี้ ได้อภิปรายเรื่องวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นสถาบัน แห่งความเป็นกัลยาณมิตร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
และคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม” มาพร้อมนี้ด้วย
4.2 พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555 – 2559)
อธิการบดี นาเสนอต่อที่ประชุมว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จะเป็นกรอบในการ
กาหนดทิ ศ ทางของมหาวิท ยาลัย ในการพั ฒนาการบริหาร/การจัดการศึก ษาให้สอดคล้องกั บปรัชญา
วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ปั จ จุ บั น ของประเทศ และของการอุ ด มศึ ก ษา และแผนยุ ท ธศาสตร์ จ ะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะประกาศใช้ได้ ซึ่งได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 34(1) พร้อมนี้ได้เชิญผู้อานวยการสานักวางแผนฯ ได้
นาเสนอและรายงานร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555 – 2559)
นายเกี ย รติ คุ ณ จิ น ตวร หั ว หน้ า งานฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นาได้ ร ายงานที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่
มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะทางานจัดทาแผนฯ ได้ตระหนัก และระดมความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ และ
กลั่นกรองจากผู้บริหาร รวมถึงให้บุคลากรทุกคณะวิชาทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและรับทราบการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2555 – 2559 และสรุปภาพรวมดังนี้ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลักดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าต่อ
ชุมชน และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านท้องถิ่นศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เตรียมความพร้อมขององค์กรในการปรับตัวเข้าสู่สากล
โดยมีรายละเอียดและความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์
รวมถึงข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ปรากฏตามเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่เสนอที่ประชุมแล้ว จึงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2555 – และให้สานัก
วางแผน และคณะทางานฯ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2555 – 2559 เป็น
รูปเล่มให้สมบูรณ์ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ทั้งตัวสะกด การันต์ ให้ถูกต้อง และเห็นควรนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรีเพื่ออนุมัตติ ่อไป และเห็นควรส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อ่าน
ล่วงหน้าด้วย
4.3 พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2555
อาจารย์เกียรติคุณ จินตวร หัวหน้างานฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้รายงานต่อที่ประชุม เรื่องของ
แนวทางในการก าหนดกรอบตั ว ชี้ วั ด ของโครงการให้ ส อดคล้ อ ง และสนุ น สนุ น ตั ว ชี้ วั ด ของแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ และทางสานักวางแผนฯ มีแผนที่จะจัดอบรมบุคลากรทุกส่วนงาน ให้เข้าใจและดาเนินการ
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และพร้ อ มนี้ ไ ด้ น าเสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ต่ อ
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยรายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจาปี จะประกอบไปด้วย ส่วนที่
1 เป็นข้อมูลทั่วไปที่เป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 เป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกล
ยุทธ์ ส่วนที่ 3 เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 4 เป็น สรุป
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจาปี และส่วนที่ 5 เป็นแผนภูมิแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยง
ของแผนปฏิบัติการประจาปี กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2555 – 2559 จึงเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย โปรดพิ จ ารณา และให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป

7

ผู้บริหารหลายท่าน ได้อภิปรายซักถามกันอย่างกว้างขวาง พร้อมกับให้ตรวจเช็คในเรื่องของ
ตัวสะกด การันต์ ให้ถูกต้อง และปรับรายละเอียดตารางโครงการ/กิจกรรม ของระดับคณวิ ชา และระดับ
หน่วยงานให้ เป็นรูปแบบเดียวกันด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2555 และให้สานักวางแผนได้จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2555 เป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย และเห็นควร
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป
4.4 เรื่องที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ดังนี้
ผู้อานวยการสานักอธิการบดี นาเสนอวาระพิจารณาที่นาเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ได้แก่
1) พิจารณาเปิดดาเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2555
2) พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
- ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบัญชี
- ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3) พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555 – 2559)
4) พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2555
5) พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และศูนย์
การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบพร้อมเตรียมความพร้อมต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่าน กวดขันการแต่งกายนักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาภาคปกติ
และภาควันอาทิตย์ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา ให้เรียบร้อย
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ปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ……………………..…………..ผู้บันทึกสรุปการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

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

