รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
8.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
11. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
12. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
13. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
14. นายเชิญพร เต็งอานวย
15. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
4.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
5.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ

2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายกสิ ณ จันทร์เรื อง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นางวรภาณุ์ อุดล
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

16.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.35 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1 เรื่ อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2

เรื่ อง เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 มี
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา เพื่อนาเอกสารไปใช้
ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการ
สมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาตรี ภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 รวมจานวนทั้งสิ้ น 1,226 คน มี
รายละเอียดดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
1.
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
3
คน
2.
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
30
คน

3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
คณะดิจิทลั อาร์ ต
วิทยาลัยนานาชาติจีน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1
2
12
1
1
13
1
2
11
1
7
4
89

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
วิทยาลัยนานาชาติจีน
จานวน
2

คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
29
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
340
คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน
1
วิทยาลัยนิเทศศาตร์
จานวน
106
คณะเภสัชศาสตร์
จานวน
1
คณะศิลปะและการออกแบบ
จานวน
7
คณะกายภาพบาบัด
จานวน
1
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน
10
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จานวน
52
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
จานวน
1
คณะวิทยาศาสตร์
จานวน
15
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
จานวน
10
วิทยาลัยนานาชาติ
จานวน
25
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
จานวน
124

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันการบิน
วิทยาลัยนานาชาติจีน
คณะดิจิทลั อาร์ ต
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

29
4
8
1
56
46
1
13
5
3
98
1
994

1.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน
141

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน

ระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 และ2 ปี การศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้ น 1,226 คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2560 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2560 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 และภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 4/2559
โดยไม่ มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง

ประจาทางวิชาการ (ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ
วาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
3.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ัติป รับ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2545 ต่อมา
ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.2 ปรับหมวดวิชาเลือก
- ปรับคาอธิบายรายวิชาจานวน 1 รายวิชา
- ตัดรายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมจานวน 11 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
โครงสร้าง
โครงสร้าง
หมวดวิชา
เกณฑ์กระทรวง ศธ.
หลักสู ตรเดิม
หลักสู ตรปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2555 ปี การศึกษา 2560
แบบ 2.1 (สาหรับผู้จบปริ ญญาโท)
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา
3 หน่วยกิค
3 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ

6

หมวดวิชา
- หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.2 (สาหรับผู้จบปริ ญญาตรี)
ศึกษารายวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์กระทรวง ศธ.

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 72 หน่ วยกิต

โครงสร้าง
โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม
หลักสู ตรปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2555 ปี การศึกษา 2560
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36หนวยกิต
48 หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิค
18 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
48 หนวยกิต
72 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับ ปรุ งและให้ก ารรับรองหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรดุษ ฎีบ ณ
ั ฑิต สาขาวิช า
วิศ วกรรมโยธา (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ได้ผ่ านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิช าวิศ วกรรมโยธา (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ เพื่ อนาเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดวิชาเลือก มีรายวิชามากเกินไป ขอให้ ตัดรายวิชาออกบ้ าง และให้ เลือกเฉพาะ
รายวิชาทีจ่ าเป็ น
2. ขอให้ ปรับรู ปแบบผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจา
หลักสู ตร ดังนี้
- ผศ.ดร. พิชญา เผือกขาว งานวิจัยทีเ่ สนอมา 3 หัวข้ อ เป็ นเรื่ องเดียวกัน
- ผศ.ดร อังคณา พันธ์ หล่อ ยังไม่ มี Paper หลัก
- ผศ. ดร. วินัย อวยพรประเสริฐ ขอให้ ปรับรู ปแบบการพิมพ์ ผลงานวิจัยให้ ถูกต้ อง
3. ทางหลักสู ตรควรทาความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่ น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ในเรื่ องของการเปิ ดรายวิชาร่ วมกัน โดยให้ นักศึกษาเรียน
ร่ วมกัน เพื่อเพิม่ ความเข้ มแข็งให้ กบั หลักสู ตรและเป็ นประโยชน์ กบั นักศึกษา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ ว
จึงเสนอต่ อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2535 ต่อมา
ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2551 และ 2555
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.2 ปรับหมวดวิชาบังคับ
- ปรับคาอธิบายรายวิชาจานวน 1 รายวิชา
- ตัดกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมออก และตัดรายวิชาจานวน 3 รายวิชา
2.3 ปรับหมวดวิชาเลือก ตัดรายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
จานวน 11 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
ศึกษารายวิชา
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นบั หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรับ รองหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าวิศ วกรรมโยธา (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ เพื่ อน าเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ไข หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา ขอให้
เพิม่ อาชีพ “ผู้บริหารจัดการโครงการ” และต้ องเรียน เรื่ อง Project Management ทุกคน
2. ควรเปิ ดรายวิชาทีส่ ามารถเรียนร่ วมกันได้ ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว
จึงเสนอต่ อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.3 หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะบริ หารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบ ณ
ั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะบริ หารธุ รกิจ
ได้รั บ อนุ ญ าตให้ เปิ ดด าเนิ น การสอนเมื่ อภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2550 ต่ อมาได้ ป รั บ ปรุ งหลั กสู ตรใน
ปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 65 หน่วยกิต เป็ น 63 หน่วยกิต
2.2 เปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต) จานวน 2 รายวิชา
2.3 หมวดวิชาบังคับ
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ปรับย้ายรายวิชาไปอยูห่ มวดวิชาเลือก 2 รายวิชา
ปรับย้ายรายวิชาไปอยูห่ มวดวิชาเลือกและเปลี่ยนชื่อวิชา จานวน 1 รายวิชา
ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
ปรับย้ายรายวิชามาจากหมวดวิชาวิธีวจิ ยั และปรับคาอธิบายรายวิชา
จานวน 1 รายวิชา
- ปรับย้ายรายวิชามาจากหมวดวิชาวิธีวจิ ยั จานวน 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
2.4 ยกเลิกหมวดวิชาวิธีวจิ ยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ปรับย้ายไปอยูห่ มวดวิชาบังคับ และปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- ปรับย้ายไปอยูห่ มวดวิชาบังคับ จานวน 2 รายวิชา
- ตัดรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
2.5 หมวดวิชาบังคับ-เลือก
- เปิ ดกลุ่มวิชา จานวน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาการเงิน
2. กลุ่มวิชาการตลาด
3. กลุ่มวิชาการจัดการ
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
-

หมวดวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

แบบ 2.1 (สาหรับผู้จบปริ ญญาโท)
ศึกษารายวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาวิธีวจิ ยั
- หมวดวิชาวิธีเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
65 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2560
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบ ณ
ั ฑิต (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ ดุษ ฎีบ ณ
ั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
และขอให้ แก้ ไขการกระจายความรับผิดชอบของแต่ ละรายวิชาใน
ตาราง Curriculum Mapping เนื่องจากมีจุดดามากเกินไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.4 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชี พ
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 42 หน่วยกิต เป็ น 39 หน่วยกิต
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2.2 หมวดวิชาเลือก ปรับปรุ งแผน ก แบบ ก2 โดยปรับหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็ น
9 หน่วยกิต โดยให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยน 3 รายวิชา และแผน ข ปรับหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
โดยให้นกั ศึกษา เลือกเรี ยน 5 รายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
42 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
42 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลัก สู ตรและการปรับปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ตรศิล ปศาสตรมหาบ ณ
ั ฑิต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
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ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บปรุ งและให้ก ารรับ รองหลัก สู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิช าภาษาอัง กฤษเพื ่อ วิช าชีพ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปศาสตร์ เพื่ อน าเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไข หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลัง
สาเร็จการศึกษา โดยให้ ระบุอาชี พทีม่ ีความเหมาะสมกับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.5 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาฝรั่ง เศส (หลัก สู ต รปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิล ปศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็ น 136 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 หมวดวิชาเฉพาะ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 97 หน่วยกิต เป็ น 100 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 64 หน่วยกิต เป็ น 70 หน่วยกิต
- วิชาบังคับสาขา ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 55 หน่วยกิต เป็ น 61 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
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2.4 วิชาโท (สาหรับนักศึกษานอกสาขา)
1. เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาจาก วิชาโท/วิชาเลือก เป็ น วิชาโท
2. เปลี่ยนรหัสรายวิชา/ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
3. ยกเลิกรายวิชา จานวน 7 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
5. ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
-วิชาพื้นฐานทางภาษา
-วิชาบังคับสาขา
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
64 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
70 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
136 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้ เพิ่มเนื้อหาวิชา และเพิ่มหัวข้ อ ให้ มีสาระทางวิชาการ
มากขึน้ ในรายวิชาต่ อไปนี้
1. FRN 473 ภาษาฝรั่งเศสด้ านศิลปะการประกอบอาหารและเครื่ องดื่ม 1
2. FRN 474 ภาษาฝรั่งเศสด้ านแฟชั่นและความงาม
3. FRN 475 ภาษาฝรั่งเศสด้ านศิลปะการประกอบอาหารและเครื่ องดื่ม 2
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว
จึงเสนอต่ อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.6 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2545 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2550 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
เป็ น พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
จาก หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้ หญ่)
เป็ น หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ)
2.3 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
จาก การพยาบาลผูใ้ หญ่
เป็ น การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ
2.4 หมวดวิชาแกน ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 10 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- ปรับรหัสวิชา คาอธิบายรายวิชา และปรับลดหน่วยกิต จานวน 1 รายวิชา
2.5 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 13 หน่วยกิต เป็ น 14 หน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ และเพิ่มจานวนหน่วยกิต จานวน 3 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาเลือก
- ปรับชื่อวิชา โครงสร้างหน่วยกิต และคาอธิ บายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- ปรับคาอธิ บายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยกิต จานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา
หมวดวิชาเลือก

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

-

10 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
38 หน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
38 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรับ ปรุ งและให้ก ารรับรองหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ เพิม่ จุดโปร่ งของการกระจายความรับผิดชอบของแต่ ละรายวิชาในตาราง
Curriculum Mapping
2. ขอให้ เพิม่ หัวข้ อ “การจัดการความเสี่ ยง” ในรายวิชา MNS 672 การจัดการ
การพยาบาล
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ ว
จึงเสนอต่ อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.1.7 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา
2541 2542 2544 2545 2550 2555 และ 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 141 หน่วยกิต เป็ น 136 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 105 หน่วยกิต
เป็ น 100 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 28 หน่วยกิต เป็ น 26 หน่วยกิต
มีรายวิชาที่ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิ บายรายวิชา เปิ ดรายวิชาใหม่ และ/หรื อ
ตัดรายวิชาออก ดังนี้
1) ปรับรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
4) ตัดรายวิชาออก จานวน 5 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 77 หน่วยกิต เป็ น 74 หน่วยกิต
มีรายวิชาที่ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิ บายรายวิชา เพิ่มหน่วยกิต เปิ ดรายวิชาใหม่
และ/หรื อ ตัดรายวิชาออก ดังนี้
1) ปรับรหัสวิชา จานวน 1 รายวิชา
2) ปรับรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
3) เพิ่มหน่วยกิต ปรับรหัสวิชา และปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 7 รายวิชา
4) ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
5) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 8 รายวิชา
6) ตัดรายวิชาออก จานวน 15 รายวิชา
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
รายวิชาภาคทฤษฎี
รายวิชาภาคปฏิบตั ิ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
105 หน่ วยกิต
28 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
26 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
136 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อานาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
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ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต
(หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลัย และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
คณะกรรมการฯ มีข้อสั งเกต เรื่ อง การรับเข้ าศึกษา ทีห่ ลักสู ตรระบุไว้ ว่า รับเฉพาะ
นักศึกษาไทย ควรเขียนเปิ ดกว้างไว้ให้ รับนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ ดี
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนพยาบาล ในสหรัฐอเมริกา ได้ แก้ ไขปัญหานี้ โดยเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ จู บการศึกษาระดับปริ ญญาตรีแล้ วมาเรียนวิชาการพยาบาล 2 ปี เพื่อออกไป
ประกอบอาชีพพยาบาล ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ควรเตรียมการ
โดยปรึกษากับสภาการพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลเพิม่ โดยวิธีการเดียวกันนี้
2. สภาการพยาบาลเพิง่ ออกกฎใหม่ โดยลดสั ดส่ วนจานวนนักศึกษากับอาจารย์ จาก 8 : 1
เป็ น 6 : 1 ซึ่งในต่ างประเทศก็ไม่ กาหนดเข้ มเท่านี้ ส่ งผลให้ การผลิตพยาบาลลดลง
เพราะสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตต้ องลดจานวนรับนักศึกษาให้ เข้ ากับเกณฑ์ 6 : 1 จึง
ขอให้ กรรมการสภาฯ ช่ วยสื่ อสารปัญหานีก้ บั สภาการพยาบาล เพื่อปรับแก้ไขเกณฑ์ นี้
เพราะหากยืนยันคงเกณฑ์ 6 : 1 การผลิตพยาบาลเพิม่ จะไม่ สามารถเป็ นไปได้

3.1.8 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งและให้ก ารรับรองหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ (หลัก สู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษา
ที่ 2 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2547 2552 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 134 หน่วยกิต เป็ น 130 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็ น 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 63 หน่วยกิต เป็ น 61 หน่วยกิต
- วิชาชีพ-บังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็ น 46 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
130 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การเขียนปรัชญาของหลักสู ตร เขียนกว้ างเกินไป ควรแก้เป็ น พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ขอให้ แก้ไขชื่ อรายวิชาดังนี้
จาก ITE 141 เทคโนโลยีแพลตฟอร์ มการประมวลผล
เป็ น ITE 141 เทคโนโลยีแพลตฟอร์ มคอมพิวเตอร์
จาก ITE 201 พันธกิจสั มพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่ อชุ มชน
เป็ น ITE 201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุ มชน
จาก ITE 466 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนเดสก์ ท๊อป
เป็ น ITE 466 โปรแกรมประยุกต์ ขนาดเล็ก
จาก ITE 475 ธุรกิจอัจฉริยะ
เป็ น ITE 475 ข่ าวกรองธุรกิจ
จาก ITE 478 สถาปัตยกรรมวิทยาการบริการและเว็บบริการ
เป็ น ITE 478 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บบริการ
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ทั้งนี้ ให้ แก้ไขชื่ อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ สอดคล้องกับชื่ อรายวิชาภาษาไทยด้ วย
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ ว
จึงเสนอต่ อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.9 หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2560)
วิทยาลัยนานาชาติจีน
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ขออนุ มตั ิ ป รับ ปรุ งและให้ก ารรับ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิจ บัณ ฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยนานาชาติจีน
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ ห ารธุ รกิจบัณ ฑิต (หลัก สู ตรนานาชาติ) (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิท ยาลัย นานาชาติจีน ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดด าเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2550 ต่ อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.2 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต เป็ น 101 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็ น 44 หน่วยกิต
- วิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 51 หน่วยกิต เป็ น 57 หน่วยกิต
- วิชาชีพ-บังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต เป็ น 42 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ ง แก้ไ ขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
48 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
101 หน่ วยกิต
44 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยนานาชาติจีน ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
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ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ บัณ ฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยนานาชาติจีน เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดาเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปิดดาเนิ นการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขา
วิชาพฤกษเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมตั ิปิดหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวช
ศาสตร์ เนื่ องจากในปี การศึกษา 2559 ทางคณะฯ ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิ ต
และได้เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรเป็ นหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ ) โดยได้ควบรวมหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาพฤกษเวชศาสตร์ เข้าเป็ นหลักสู ตรเดี ยวกัน และจะเริ่ มใช้หลักสู ตรใหม่ในปี
การศึกษา 2560
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอปิ ดดาเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาพฤกษเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับการเห็ นชอบจากที่
ประชุ มคณะกรรมการประจาคณะเภสั ชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 เรี ยบร้ อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
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ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ การขอปิ ดด าเนิ นการหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
พฤกษเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 เป็ นต้นไป เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.3 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดกลุ่มวิชาและเปิ ดรายวิชาใหม่ (เพิม่ เติม) หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดกลุ่มวิชาและเปิ ดรายวิชาใหม่ (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
ข้ อเท็จจริง
สถาบัน Gen. Ed. มีความประสงค์ขอเปิ ดกลุ่มวิชาบูรณาการศาสตร์ และพร้ อมกันนี้ ได้
เปิ ดรายวิชาใหม่ (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวิชาดังกล่าว จานวน 3 รายวิชา ในหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี
พ.ศ. 2556) เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีทกั ษะในเชิงบูรณาการศาสตร์ สามารถประยุกต์เชื่อมโยงศาสตร์ ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริ บทในปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยรายวิชาดังกล่าว สามารถนามา
ทดแทนการเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งมี
จานวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาบูรณาการศาสตร์
1. RSU 104 ธุ รกิจสร้างสรรค์
6(4-4-10)
(Creative Business)
2. RSU 105 ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์
3(2-2-5)
(Cultural Applications)
3. RSU 106 หลักคิดวิทยาศาสตร์
6(4-4-10)
(Essence of Science)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุ มตั ิเปิ ดกลุ่มวิชาและเปิ ดรายวิชาใหม่ (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี
พ.ศ. 2556) ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์
2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดกลุ่มวิชาและเปิ ดรายวิชาใหม่ (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่องจากรายวิชาทั้งสองรายวิชาทีข่ อเปิ ดเพิม่ เป็ นรายวิชาแบบบูรณาการ จึงมีความ
เป็ นห่ วงนักเรียนทีจ่ บมัธยมศึกษาทีเ่ ลือกเรี ยนสายศิลป์ จะขาดความรู้ เรื่ องธรรมชาติ
วิทยา หรื อวิทยาศาสตร์ เบื้องต้ น และคณิตศาสตร์ เบื้องต้ น
2. ขอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาสร้ างรายวิชา วิทยาศาสตร์ น่ารู้ ทีม่ ีเนื้อหาให้ เรียนรู้ เรื่ อง
สิ่ งมีชีวติ คืออะไร คุณลักษณะ และวิวฒ
ั นาการทีเ่ ปลีย่ นแปลงมาเป็ นอย่ างไร ฟิ สิ กส์
น่ ารู้ คืออะไร เนื่องจากเป็ นพื้นฐานของมนุษย์ ทุกคนควรรู้
3. ควรปรับลดจานวนหน่ วยกิต ทั้ง 2 รายวิชา จากรายวิชาละ 6 หน่ วยกิต เหลือรายวิชาละ
5 หน่ วยกิต และอีก 2 หน่ วยกิต ให้ สร้ างรายวิชา วิทยาศาสตร์ น่ารู้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มขอให้ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ประสานงานให้ สถาบัน Gen. Ed.
ส่ งผู้แทนมาชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่ าวข้ างต้ น ให้ กบั คณะกรรมการฯ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. เพื่อนาเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัยต่ อไป
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มหาวิทยาลัยได้นาเสนอแนวความคิดในการสร้างสถาบัน Gen. Ed. เพื่อร่ วมพัฒนาการ
เรี ยนการสอนของวิชาศึกษาทัว่ ไป (รายละเอียดตาม Presentation) ซึ่ งมีเป้ าหมาย ดังนี้
1. สร้างแนวทางการเรี ยนให้สอดคล้องกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. เรี ยนรู ้อดีต เข้าใจปัจจุบนั เพื่อวางแผนอนาคต
3. สร้างสมดุล 4 ด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ สภาพแวดล้อม เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอยูร่ ่ วมกัน และค้นหาแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
4. เรี ยนรู ้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบตั ิ ประเมินผล จากประสบการณ์ เน้นศักยภาพของแต่ละ
บุคคลที่แตกต่าง เพื่อมุ่งสู่ ความสาเร็ จของเป้ าหมายร่ วม
5. สร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ตน้ แบบเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยกรรมการสภาให้ ข้อพิจารณาว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมีสถาบัน
Gen. Ed. อนาคตจะสามารถเปิ ดหลักสู ตรปริญญาตรี Liberal Art ได้ หรื อไม่ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้ ชี้แจงว่ าหลักสู ตรด้ าน Liberal Art ปั จจุบันจะอยู่ในวิทยาลัยนวัตกรรม
สั งคม ส่ วนคณะศิลปศาสตร์ จะเน้ นด้ านภาษาต่ างประเทศเป็ นหลัก
3.4 เรื่ อง

ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

คาขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 34 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ใน
หลักสู ตรหนึ่ง หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ปริ ญญาโท
1.1.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่าง
น้อย 3 คน
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1.1.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
1.2 ปริ ญญาเอก
1.2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่าง
น้อย 3 คน
1.2.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจานวนนั้นต้อง
เป็ นผู ้มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า กว่า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผู ้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่า ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสู ตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบั น มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จานวน 34 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
2. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
3. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
4. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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5. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
6. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
7. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
8. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
9. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
10. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
11. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

(หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตราคาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2559 ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
คณะศิลปศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์
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21. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุ รกิจ
22. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุ รกิจ
23. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
24. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุ รกิจ
25. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
26. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยนานาชาติจีน
27. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะบัญชี
28. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
29. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดีทศั น์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
30. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์
และโทรทัศน์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
31. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
32. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
33. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ต
34. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะนวัตกรรมเกษตร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจ า
หลักสู ตร เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5 เรื่ อง การขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจา หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
คาขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจา หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต
ข้ อเท็จจริง
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ
งานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์วฒั นะ จูฑะวิภาต
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีผลงานวิจยั เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลป
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ อ าร์ ต คณะดิ จิ ท ัล อาร์ ต ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7 เรื่ อง
คาขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่นักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมแก่นกั ศึกษาสาขาวิชาแฟชัน่
ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ โดยแบ่งเป็ น เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จานวน 3 คน และ เกียรตินิยมอันดับ
สอง จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้ น 6 คน ดังนี้
1. นายณพนธ์ กิจรุ่ งโรจน์
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2. นางสาวชวาลา จารุ รังสิ มา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3. นางสาวศศิวมิ ล โทโยชิมา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4. นางสาวศุภชั ฌา ว่องไวทวีวงศ์ เกียรตินิยมอันดับสอง
5. นายจรัญ คงมัน่
เกียรตินิยมอันดับสอง
6. นายธนากร กันภัย
เกียรตินิยมอันดับสอง
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ข้ อเท็จจริง
นักศึกษาสาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ ตามรายนามดังกล่าวข้างต้น
ได้สาเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษา S/2559 และได้เข้ารับปริ ญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในวันที่ 11
ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา โดยไม่ได้รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัย
สื บเนื่ องจาก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับภาคการศึกษาให้
สอดคล้องกับประชาคมอาเซี ยน จึงทาให้หวั หน้าสาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ และนักศึกษามีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
และรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการลงทะเบียนเรี ยน โดยคิดว่าสามารถสาเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษา S/2559 และมี
สิ ท ธิ ได้รับ ปริ ญ ญาตรี เกี ยรติ นิ ยมได้ตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย การให้ ป ริ ญญาตรี เกี ย รติ นิย ม
พ.ศ. 2550
คณะศิลปะและการออกแบบ จึงขอแจ้งความประสงค์ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณามอบ
ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเกียรตินิยมอันดับสอง เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสนาไปขอทุนการศึกษา
ในสถาบันต่างประเทศ และเป็ นเกียรติประวัติในการประกอบวิชาชีพสื บไป โดยตลอดระยะเวลา 4 ปี การศึกษา
นักศึ ก ษามี ผ ลการเรี ยนดี ม าโดยตลอด ไม่ เคยสอบตก สอบซ้ า ไม่ เคยลาพักการศึ กษา และไม่ เคยได้รับการ
ลงโทษจากการผิดวินยั นักศึกษา อีกทั้ง ได้ทากิจกรรมให้กบั คณะฯ และสาขาวิชาฯ มาโดยตลอด

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนี ยบัตร อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้" และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การให้ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม พ.ศ. 2550 ระบุวา่
ข้อ 4 นักศึกษาผูส้ มควรได้รับการเสนอชื่ อเพื่อรับปริ ญญาเกี ยรตินิยมอันดับหนึ่ ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
4.1 ได้ ศึ ก ษาและผ่ า นการวัด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ า งๆ ครบถ้ ว นตาม
หลักสู ตรและข้อกาหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริ ญญา
4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
4.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรื อสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดๆ
4.4 ได้ข้ ึนทะเบี ยนเป็ นนักศึ กษามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิ นจานวนปี การศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งกัน ตามที่ ก าหนดไว้ใ นแผนการศึ ก ษาของสาขาวิช าที่ จ ะได้รั บ
ปริ ญ ญา โดยไม่ นับ ภาคการศึ ก ษาที่ ไ ด้ออกไปปฏิ บ ตั ิ งานในระบบสหกิ จ
ศึกษา ซึ่ งไม่มีการเรี ยนในมหาวิทยาลัย และ/หรื อ ถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ารับ
ราชการทหารกองประจาการ และ/หรื อเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างประเทศ และ/หรื อป่ วยซึ่ งคณะกรรมการประจาคณะเห็ นเป็ นเอก
ฉันท์วา่ โรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรื อเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น
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4.5 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินยั อย่างร้ายแรง
4.6 ไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนซ้ าในรายวิชาใดๆ
4.7 ในกรณี ที่ มี ก ารเที ย บรายวิ ช าและโอนหน่ ว ยกิ ต จะต้อ งลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิ ช าตามหลั ก สู ตรที่ เข้ า ศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ของจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
4.8 หลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะไม่ ไ ด้รับ การเสนอชื่ อ เพื่ อรั บปริ ญ ญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง จานวน 3 คน และ เกียรตินิยม
อันดับสอง จานวน 3 คน แก่นกั ศึกษาสาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ ตามรายชื่ อดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.8

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต ขออนุ ม ตั ิก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ผู ส้ าเร็ จ การศึก ษา ระดับ ปริ ญ ญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 3 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 3 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2559
1
2
3
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า "สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี อ านาจให้ ป ระกาศนี ย บั ต ร อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ตั ิ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ส้ าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปี การศึกษา 2559 จานวน 3 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.9

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่ อง
3.9.1

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
เรื่ อง
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Salus University, Pennsylvania, U.S.A.

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Salus University, Pennsylvania, U.S.A.
ข้ อเท็จจริง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Salus University, Pennsylvania, U.S.A. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- ส่ งเสริ มการสร้ างความร่ วมมื อด้านการศึ กษาเพื่ อพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้
ด้านสุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพในประเทศไทยและสหรัฐอเมริ กา
- การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรทางวิช าการ และการริ เริ่ ม โครงการการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษา
- เปิ ดโอกาสให้เกิ ดการสารวจต่อยอดการพัฒนาการแลกเปลี่ ยนเอกสารวิชาการ
เอกสารตีพิมพ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์
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- Master of Science in Clinical Optometry แ ล ะ Advanced Studies Certificate
Degree Program เป็ นหลักสู ตรเฉพาะทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ เป็ นหลักสู ตรที่บ่มเพาะความเป็ นเลิศในศาสตร์
นี้ ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ Salus University, Pennsylvania, U.S.A. เมื่อ
วันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Salus
University, Pennsylvania, U.S.A.
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อง วาระด้ านตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)

4.1

เรื่ อง ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
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ข้ อเท็จจริง
ตามที่ อ าจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ ข อต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้งที่
3/2559 วันที่ 9 สิ งหาคม 2559 และครั้งที่ 4/2559 วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่ อท าหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตาแหน่ งทาง
วิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อท าหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ ของ นายวีรวัฒน์
เหลี่ ยมมณี ประเมิ นผลให้ผ่านได้เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช าทันตกรรมประดิษฐ์ ของ นายตุลย์
ศรี อมั พร ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ของ นางสาวอุมาพร
วิม ลกิ ต ติ พ งศ์ ประเมิ น ผลให้ ผ่ านได้ เนื ่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ ของ นางสาวกฤษณี กร
เจริ ญกุศล ประเมินผลให้ผ่านได้เ นื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ นางสาวฉัตรวรัญ องคสิ งห์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีป ริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ข้ อดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิช าการเงินและการธนาคาร ของ ผศ.มุก ดา
โควหกุล ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2560 วัน ที่ 25 มกราคม 2560 คณะกรรมการมี ม ติ ไม่ อนุ ม ัติ เ นื ่ อ งจาก
ผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
2.7 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ข้ อดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิช าเคมี ของ ผศ.ปั ญญา มณี จกั ร์ ในการ
ประชุ มครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560 คณะกรรมการมี มติ ไม่อนุ มตั ิเนื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและ
คุ ณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
2.8 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ของ นายชนะเกี ยรติ
สมานบุต ร ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2559 วัน ที่ 26 ตุ ล าคม 2559 คณะกรรมการมี มติ ไม่ อนุ ม ัติเ นื ่ อ งจาก
ผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
2.9 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ท าหน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ข้ อดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าบริ หารธุ รกิ จ ของ นางสาวเฉลิ มพร
เย็นเยือก ในการประชุ มครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560 คณะกรรมการมีมติไม่อนุ มตั ิเนื่ องจากผลงาน
มี ปริ มาณและคุ ณภาพไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
3. คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่
1/2560 วันที่ 7 กุ ม ภาพันธ์ 2560 ได้พิ จารณาผลการประเมิ น จากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เสนอ โดยมี รายนามอาจารย์ที่ ส มควรได้รับ การแต่ งตั้งให้ ดารงต าแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
จานวน 5 คน ดังนี้
- นายวีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
- นายตุลย์ ศรี อมั พร
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
- นางสาวอุมาพร วิมลกิตติพงศ์ ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
- นางสาวกฤษณี กร เจริ ญกุศล
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- นางสาวฉัตรวรัญ องคสิ งห์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ นการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ 5 คน ด ารงต าแหน่ ง
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จานวน 5 คน ในสาขาวิช าดัง กล่ าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่ อรายงานให้ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่ งทางวิชาการมาก่อน

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน
ข้ อเท็จจริง
เนื่องด้วยอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่นมา
ก่อน มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการเดิมที่เคยได้รับ จานวน 1 คน ดังนี้
1. นางชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนวิทยา
ทั้งนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั งสิ ตได้ด าเนิ นการตรวจสอบสถานภาพทางวิ ชาการเดิ มจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้ผา่ นการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้นฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
1/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่ งตั้งคณาจารย์ให้ดารง
ตาแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หมวด 4 การแต่ งตั้งผูท้ ี่ เคยดารงตาแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน ข้อ 14 และข้อ 15
ความว่า
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ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศมาก่อน ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตาแหน่งที่ไม่สูง
กว่าที่บุคคลนั้นเคยดารงอยูก่ ็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศที่จะ
นามาใช้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาหนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็ นตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นด้วย
ข้อ 15 การดาเนิ นการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามกรณี ที่กาหนดในข้อ 14
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
15.1 ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุ ณสมบัติของบุคคล ที่ จะขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 14 โดยตรวจสอบสถานภาพตาแหน่งทางวิชาการเดิ ม
จากสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบันชั้นสู งเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษา
หรื อ สถาบัน ชั้ น สู ง รวมถึ ง การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาของสาขาวิ ช าที่ ผู ้น้ ั นได้ เคยรั บ แต่ ง ตั้ง ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อสถาบัน ชั้ นสู งต่ า งประเทศนั้ น แล้ ว แต่ ก รณี แล้ ว เสนอผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการพิจารณา
15.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดาเนินการหมวดที่ 2 ก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดาเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ 1 คน ดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่ าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่ อรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
ทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง อื่นๆ
5.1 เรื่ อง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประจาปี การศึกษา 2558
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2558 ดังนี้
1. กรอบการดาเนินงานด้านการตรวจสอบ แยกเป็ น 4 ด้านคือ
1. การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
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2. การควบคุมภายใน (Internal Control)
3. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
4. การตรวจสอบการบริ หาร (Management Audit)
2. ความเสี่ ยงที่กาหนดให้ดาเนินการทัว่ ทั้งองค์กร มี 6 ปั จจัย คือ
1. งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. ทักษะภาษาอังกฤษ / ต่างประเทศของนักศึกษา
3. สัดส่ วนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
4. คุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร
5. การรักษาสถานภาพทางการเงินที่มนั่ คง
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริ เวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. การตรวจสอบภายในด้านการเงิน (Financial Audit) มี 6 ด้าน คือ
1. ระบบบัญชีและการรายงาน
2. การบริ หารลูกหนี้และเจ้าหนี้
3. การบริ หารสิ นทรัพย์
4. การบริ หารเงินสด
5. การจัดเก็บรายได้
6. การบริ หารโครงการก่อสร้าง
4. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
5. การตรวจสอบด้านการบริ หารจัดการ (Management Audit)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต (ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย
มาตังคสมบัติ) ได้รายงานเพิ่มเติมว่า การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับความร่ วมมือจาก
ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ด้วยดี หลายประเด็นที่เสนอก็ได้รับการแก้ไขจากฝ่ ายบริ หารของมหาวิทยาลัยเรี ยบร้อย
แล้ว บางเรื่ องก็อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และให้ ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2558 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบฯ
นาเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
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1. ตาแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์ มีความก้ าวหน้ าขึน้ และถือว่ าสู งมากเมื่อเทียบ
กับมหาวิทยาลัยเอกชนด้ วยกัน
2. อย่างไรก็ตาม การเลื่อนตาแหน่ งทางวิชาการ ก็ยงั เป็ นความเสี่ ยงสู ง จาเป็ นต้ องทา
ให้ ดีขนึ้ ถ้ าสามารถหานักวิจัยเก่งๆ มาช่ วยทาหน้ าทีแ่ นะนาเรื่ องการทาวิจัย แก่ อาจารย์ ก็จะ
ช่ วยให้ งานด้ านนีพ้ ฒ
ั นายิง่ ขึน้
5.2 เรื่ อง
คาขอ

การเลือกใช้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ “สภาเภสั ชกรรม” คณะเภสั ชศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ เรื่ อง เพื่อพิจารณา “การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของ สภาเภสัชกรรม” คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภาเภสัชกรรม มีตวั บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถ้วนทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของ สกอ. มีการกาหนดผูต้ รวจประเมินคุณภาพเป็ น
คนนอกสถาบันและไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถาบันที่รับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
พื้นที่จริ ง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลักสู ตร จึงมีมติเห็นชอบการนาระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ การนาระบบการรับรองหลักสู ตรของสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสู ตร ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลักสู ตรเภสัชกรรม นาระบบการรับรองหลักสู ตรของสภา
เภสัชกรรม ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.3

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้สาเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 16 คน
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ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารคณะ และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามี
นักศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 16 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่

คณะ

2/2559

1. คณะทันตแพทยศาสตร์

16
รวม

16

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 จานวน 16 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.4

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติก ารให้ป ริ ญญาแก่ ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 13 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 13 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคการศึกษาที่
2/2559
1
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ภาคการศึกษาที่

สาขาวิชา

2/2559

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1

3. สาขาวิชานิติศาสตร์

2

4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

2

5. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

1

6. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

1

7. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

2

8. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

1

9. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

2
รวม

13

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 จานวน 13 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.5

การเลือกใช้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ “สภากายภาพบาบัด”
คณะกายภาพบาบัด

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ เรื่ อง เพื่อพิจารณา “การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของ “สภากายภาพบาบัด” ” คณะกายภาพบาบัด
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภากายภาพบาบัด มีตวั บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถ้วนทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของ สกอ. มีการกาหนดผูต้ รวจประเมินคุณภาพเป็ น
คนนอกสถาบันและไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถาบันที่รับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
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พื้นที่จริ ง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลักสู ตร จึงมีมติเห็นชอบการนาระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภากายภาพบาบัดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด
ทั้งนี้ การนาระบบการรับรองหลักสู ตรของสภากายภาพบาบัดไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสู ตร ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด นา
ระบบการรับรองหลักสู ตรของสภากายภาพบาบัด ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.6

การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี

เรื่ อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้มีมติถวายปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการทูต
และการต่างประเทศ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รังสิ ต ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผูบ้ ริ หารได้เข้าเฝ้า
ทูลเกล้าถวายปริ ญญาบัตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ณ
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยจึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดตาม Presentation)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เลิกประชุ มเวลา 19.10 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

