รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
3.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
5.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
10. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
11. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
12. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
14. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

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

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
4.
นายเชิญพร เต็งอานวย

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
3.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
4.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
ศาสตราจารย์ภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง
นางเบญจา สันติธนานนท์
นางวรภาณุ์ อุดล
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

18.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายRSU Cyber University
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ที่ปรึ กษาอธิการบดี
ผูอ้ านวยการสานักงานงบประมาณ
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ 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 ูสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 (มติเวียน ครั้งที่ 2/2560)

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 มีนกั ศึกษาสาขาวิชาการบริ บาลทาง
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และ
นาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระบบ
ทวิภาค รวมจานวนทั้งสิ้น 155 คน

3
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2560 เรื่ อง ขออนุมตั ิ
การให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ส้ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2559 ต่ อ ท่ า น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2560 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.2.2 เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 (มติเวียน ครั้งที่ 3/2560)

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออก
หลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้น โดยมีผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 รวมจานวนทั้งสิ้ น
261 คน มีรายละเอียดดังนี้

1.
2.
3.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
จานวน
96
คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน
17
คณะเทคนิคการแพทย์
จานวน
148
รวม
261

คน
คน
คน
คน

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2560 เรื่ อง ขอ

4
อนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา

ปี การศึกษา 2559

ต่อท่าน

ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2560 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2560 โดยมีข้อแนะนาเรื่ องการบันทึกรายงานการประชุ ม ดังนี้
1. เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ กรณีขอมติเวียน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติแล้ ว ในรายงาน
การประชุ ม จึงไม่ ต้องระบุวันทีอ่ นุมัติ เพียงระบุในรายงานว่ าสภาได้ อนุมัติแล้ ว และ
นาเรียนทีป่ ระชุ มกรรมการสภา เพื่อทราบ
2. เรื่ องการขออนุมัติหลักสู ตร ในรายงานการประชุ ม ให้ ระบุความเห็นและมติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ จาเป็ นต้ องบันทึกความเห็นของกรรมการวิชาการ
ไว้ ในรายงานการประชุ มกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2560

เรื่ อง ประจาทางวิชาการ (ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ าน
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
3.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์

5
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รปรัช ญาดุษ ฎี บ ณ
ั ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรปรัช ญาดุษ ฎีบ ณ
ั ฑิต สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร์ (หลัก สู ต รปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) สถาบัน รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 63 หน่วยกิต เป็ น 60 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
- ตัดรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
2.3 หมวดวิชาบังคับ ปรับหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็ น 21 หน่วยกิต
- ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาเลือก
- ตัดรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แบบ 2.1 (สาหรับผู้จบปริ ญญาโท)
ศึกษารายวิชา
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
-

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2560

24 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่ วยกิต

21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
60 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 ง และให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ ง และให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
รัฐ ประศาสนศาสตร์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบัน รัฐ ประศาสนศาสตร์ เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติมว่ารัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่เกิดใน
ยุคทีส่ ั งคมไม่ สลับซับซ้ อน ปัญหาไม่ ใหญ่ และแก้ ไขไม่ ยาก แต่ ปัจจุบัน โลกเปลีย่ นไปจน
การปฏิรูป หรื อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ที่รัฐบาลมีดาริ หรื อริเริ่ม ล้ วนทาได้ ยากมาก ควรไป
ศึกษาบทเรียนและหาความรู้ จากประเทศอังกฤษสมัยนายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์ ซึ่งตั้ง
Prime Minister Delivery Unit ขึน้ มาเป็ นการพิเศษ

3.1.2 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบัน
รัฐ ประศาสนศาสตร์ ได้รับ อนุ ญ าตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2546 ต่ อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2549 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาพื้นฐาน 2 รายวิชา ย้ายเป็ นหมวดวิชาบังคับ
2.3 หมวดวิชาบังคับ
- ตัดรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาเลือก
- แผน ก แบบ ก2 ปรับเพิ่มหน่วยกิต จานวน 3 หน่วยกิต
- แผน ข ปรับเพิม่ หน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
- ตัดรายวิชา จานวน 13 รายวิชา
- เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จานวน 6 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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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 ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.3 หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรปรัชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2552 และ 2555
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชา จาก ITE เป็ น DIT
2.2 แบบ 2.1 ปรับจานวนหน่วยกิต ดังนี้
- หมวดวิชาบังคับ จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 3 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.3 แบบ 2.2 ปรับจานวนหน่วยกิต ดังนี้
- หมวดวิชาบังคับ จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 3 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก จาก 9 หน่วยกิต เป็ น 21 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
(เน้ นการทาดุษฎีนิพนธ์ )

หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม

ไม่นอ้ ยกว่า 48 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
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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
การขอปรับ ปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรปรัชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.4 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ (หลัก สู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2544 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2547 2550 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- เปลี่ยนชื่อวิชา จานวน 2 รายวิชา
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- เปลี่ยนรหัสวิชาและแก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาเลือก
- แก้ไขคาอธิ บายรายวิชา กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา กลุ่มวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล จานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 5 รายวิชา แบ่งเป็ น
1) กลุ่มวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล 1 รายวิชา
2) กลุ่มวิชาการจัดการเครื อข่าย 2 รายวิชา
3) กลุ่มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ 2 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 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”

12
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุม 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ได้ รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตร
ในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต)
Master of Science Program in Information Technology Management
(Internet-based Distance Education)

13
เป็ น หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
Master of Science Program in Computer and Information Management
(Internet-based Distance Education)
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
จาก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science
(Information Technology Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Information Technology Management)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science
(Computer and Information Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Computer and Information Management)
2.3 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต
2.4 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก ITM เป็ น CIM ในบางวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชา
2.5 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- เปลี่ยนรหัสวิชาและแก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาบังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
2.7 หมวดวิชาเลือก
- ยกเลิกกลุ่มวิชา จานวน 2 กลุ่มวิชา คือ
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2) กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่
2.8 เปลี่ยนรหัสวิชาวิทยานิพนธ์
2.9 เปลี่ยนรหัสวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.10 เปลี่ยนรหัสวิชาการสอบประมวลความรู ้
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

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

18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
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2560) วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อน าเสนอต่ อสภามหาวิท ยาลัย และส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.6 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลัก สู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เพิ่มคุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษา
1) ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี วิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต หรื อ วิศ วกรรมศาสตร
บัณฑิ ต จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง หรื อ
เป็ นไปตามเกณฑ์การรับสมัครของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2) มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร และ/หรื อผลการเรี ยนเฉลี่ยวิชาเอก
ไม่ต่ากว่า 2.75 หรื อตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสู ตร
3) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็ นไปตามเกณฑ์การรับสมัครของสถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรื อตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสู ตร
2.2 หมวดรายวิชาเสริ มพื้นฐาน
ปรับรายวิชา จาก ENG 500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
เป็ น ENL 500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
*ไม่นบ
ั หน่วยกิต

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

50 หน่วยกิต

50 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 มตั ิ หลัก สู ตรและการปรับปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอน
วิท ยาศาสตร์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าการสอนวิท ยาศาสตร์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึ ก ษาศาสตร์ เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

3.2 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. หลักสู ตรทีน่ าเสนอ ยังมีลกั ษณะแยกส่ วน ซึ่งหลักสู ตรสมัยใหม่ จะบูรณาการ
ทั้งวิชาเคมี ชี ววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้ าด้ วยกัน และสามารถสร้ างครู
ยุคใหม่ ทมี่ ีความรู้ จริง จึงขอให้ นาไปปรับปรุ งให้ บูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยอาจเจรจา
กับผู้ให้ ทุนนักศึกษา (สสวท.) เพื่อปรับปรุ งตามแนวทางทีเ่ สนอนี้
2. ประเทศฝรั่งเศส ออกฎหมายเลิกโรงเรี ยนฝึ กหัดครู แต่ นาคนเก่ งด้ านวิทยาศาสตร์ มา
เรียนวิชาครู 2 ปี ซึ่งเหมือนกับทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ตทาอยู่ในปัจจุบัน และเป็ นแนวทางที่
ถูกต้ อง
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
คณะเทคนิ ค การแพทย์ มี ค วามประสงค์ข อเปิ ดรายวิช าเลื อ ก หลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) จานวน 4 รายวิชา เพื่อตอบสนองปั ญหา
สังคมในปั จจุบนั และเป็ นการเรี ยนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงมือปฏิ บตั ิ ซึ่ งจะทาให้นกั ศึกษา
ได้รับ ประสบการณ์ ตรง และสามารถนาไปประยุก ต์ใช้เพื่ อให้ประสบความส าเร็ จในอาชี พ ต่ อไป โดยมี
รายวิชาดังต่อไปนี้
1. MTH 681 ความเป็ นผูป้ ระกอบการสาหรับนักเทคนิคการแพทย์
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Medical Technologist)
2. MTH 682 วิทยาการข้อมูลสาหรับเทคนิคการแพทย์
3(3-0-6)
(Data Science for Medical Technology)
3. MTH 691 เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Assisted Reproductive Technology)
4. MTH 692 เทคนิคปฏิบตั ิการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในมนุษย์ 3(3-0-6)
(Human Assisted Reproductive Technology in laboratory)
(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 อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชาเลือก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อสั งเกตเพิม่ เติมว่า กรณีเช่ นนี้ จะเข้ าลักษณะ “เปิ ด
รายวิชาเลือกเพิม่ ” หรื อเป็ นการ “ปรับปรุ งหลักสู ตร”
แนวปฏิบัติทผี่ ่านมาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ การเปิ ดวิชา
เลือกเพิม่ เป็ นการ “ปรับหลักสู ตร” แต่ ไม่ ได้ ไปเปลีย่ นแปลง “โครงสร้ างหลักสู ตร”
(วิชาบังคับ, วิชาเลือก) สภามหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ งจึงอนุมัติ
แต่ เพื่อป้ องกันปั ญหาการตีความทีต่ ่ างกัน
สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ อนุมัติ
แล้วให้ มหาวิทยาลัย ทาเรื่ องแจ้ ง สกอ. เพื่อทราบ

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติปรับรายวิชาเสริมพื้นฐาน หลักสู ตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับรายวิชาเสริ มพื้นฐาน หลักสู ตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
ข้ อเท็จจริง
วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์จะขอปรับรายวิชาเสริ มพื้นฐาน หลักสู ตรนานาชาติ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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
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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 อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับรายวิชาเสริ มพื้นฐาน หลักสู ตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.4 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะขอเปิ ดรายวิชาภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้น และระดับ
กลาง จานวน 9 รายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัย/คณะต่างๆ ที่สนใจได้เลือกลงทะเบียน
เรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป นอกเหนื อจากรายวิชาภาษาเกาหลีข้ นั พื้นฐานใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
KOR 121 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
(Korean I)
KOR 122 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
(Korean II)
KOR 223 ภาษาเกาหลี 3
3(2-2-5)
(Korean III)
KOR 224 ภาษาเกาหลี 4
3(2-2-5)
(Korean IV)
KOR 321 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
(Korean Reading and Writing)
KOR 341 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
(Korean Listening-Speaking I)
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KOR 342 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
(Korean Listening-Speaking II)
KOR 314 วัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
(Korean Culture)
KOR 315 ภาพยนตร์ และดนตรี เกาหลีผา่ นสื่ อร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Korean Movies and Music through Contemporary Media)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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 อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

คณะศิลปศาสตร์

เพื่อนาเสนอต่อสภา

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.5 เรื่ อง
คาขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี สานักงานวิเทศสั มพันธ์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์

ข้ อเท็จจริง
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
IRS 102 ความรู ้เบื้องต้นการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN)
IRS 103 การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Journey)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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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 อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

3.6 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่า เรื่ องอาเซียนควรเป็ นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล เพราะ 10 ประเทศอาเซียนรวมกันมีประชากร 600 ล้านคน ซึ่งมากกว่า EU
จึงขอให้ สานักงานวิเทศสั มพันธ์ ลองศึกษาว่าในระดับประเทศควรมีนโยบาย เรื่ อง Peace
Corps เพื่อสร้ างความเข้ าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของประชาคมอาเซียนหรื อไม่
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

คาขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 8 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสู 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/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน จานวน 8 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะศึกษาศาสตร์
2. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์
3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะบริ หารธุ รกิจ
4. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
5. หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะบริ หารธุ รกิจ
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6. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
7. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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 ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจา หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. ศรัณย์ ธิติลกั ษณ์
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ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานที่สอดคล้องกับการอนุ มตั ิ คือ ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา มีทุนวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัยจานวน
7 ทุน และมีผลงานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน 4 บทความ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจาหลัก สู ต ร
ปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดาเนินการหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่ างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปิดดาเนินการหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมตั ิปิดดาเนินการหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2559 เป็ นต้นไป เนื่ องจากเงื่อนไขการทา
ความ ร่ วม มื อท างวิ ช าการ กั บ The School of Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University
ประเทศสวีเดน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน สิ้ นสุ ดลง (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

25
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปิ ดดาเนิ นการหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสุ ขภาพ
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้นไป เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
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
มาตรฐานการศึ กษา 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)
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”

26
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ
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
มาตรฐานการศึ กษา 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)
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”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.11 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ การขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการ
บริ การ
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
มาตรฐานการศึ กษา 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)
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 วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
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สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการ
บริ การเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.13 เรื่ อง ขออนุมัติการรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการรับรองวิทยฐานะ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ดาเนิ นการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558 โดยมีหลักสู ตรปรับปรุ ง จานวน 114 หลักสู ตร และหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนิ นการใหม่ จานวน
5 หลักสู ตร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

30

ข้ อพิจารณา
การขอรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอรั บ รองวิ ท ยฐานะ ของมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.14 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 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 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 3 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 3 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2559
1
2
3

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า "สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี อ านาจให้ ป ระกาศนี ย บั ต ร อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
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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 2
ปี การศึกษา 2559 จานวน 3 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15 เรื่ อง ขอยกเลิกการปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่
4/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และเสนอให้แพทยสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น
ขณะนี้ แพทยสภาได้ออกประกาศ ที่ 12/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์การขอเปิ ดดาเนินการ/
ปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทางวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ต้องปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การขอ
เปิ ดดาเนินการ/ปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ ฉบับดังกล่าว วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ จึงขอยกเลิกการปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) และจะ
ใช้หลักสู ตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) ต่อไปก่อน จนกว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จะทาการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ ของแพทยสภาต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 4

4.1

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่ อง วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ทีผ่ ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัย
รังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ ายประจาปี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2560
คุณภาพของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (Key Performance Indicators)
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KPI 1
KPI 2

เปรี ยบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ระหว่างปี การศึกษา 2556-2560 กับจานวนนักศึกษาที่เกิดจริ ง
แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี กบั บัณฑิตศึกษา และเป้ าหมายจานวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน
โดยทุกๆ ด้านอยูใ่ นเกณฑ์ที่เกินเป้ าหมาย คือเกินร้อยละ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5

แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบ่ งออกเป็ น 5 หัวข้ อใหญ่ๆ โดยเปรียบเทียบกับรายรับภาพรวม
1. เงินเดือนและค่าตาแหน่ง เพิ่มขึ้นไม่เกิน 4% ของยอดรายจ่ายปี 2559 จัดสรรงบประมาณให้คิดเป็ นร้อยละ 34.6
2. ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จัดสรรงบประมาณให้คิดเป็ นร้อยละ 12.4
3. งบดาเนินการจัดสรรตาม FTES /ภารกิจ และจานวนบุคลากร จัดสรรงบประมาณให้ คิดเป็ นร้อยละ 27.8
4. โครงการทุกประเภท จัดสรรตามประมาณการรายรับ / ตามภารกิจ และตามความจาเป็ น จัดสรร
งบประมาณให้คิดเป็ นร้อยละ 10.1
5. คืนเงินต้นดอกเบี้ย จัดสรรตามข้อตกลงกับสถาบันการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
หลังจากหักดอกเบี้ยเงินต้นแล้วจะมีเงินเหลือ 123.16 ล้าน จะนาเงินส่ วนที่เหลือ 120 ล้านไปลงทุนใน
กิจการย่อย จะมีเงินเหลือสุ ทธิ 3.16 ล้านบาท
ร่ าง แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี การศึกษา 2560 เป็ นดังนี้
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา
รายการ
2560
งบประมาณ เกิดจริ ง
ประมาณการรายรับ
3,166.48 3,297.25
3,132.39
ประมาณการรายจ่าย
3,166.48 3,064.98
3,129.23
1 เงินเดือน+ค่าตาแหน่ง
1,049.82 1,082.48
1,082.67
2 ค่าตอบแทนการสอน
337.25
238.86
390.07
3 งบดาเนินการ
798.14
744.52
871.44
คงเหลือรายรับหักรายจ่าย(1+2+3)
981.27 1,231.39
788.20
4 โครงการทุกประเภท
363.27
382.41
315.05
คงเหลือหลังหักโครงการ (4)
618
848.99
473.16
5 เงินต้น+ดอกเบี้ยจ่าย
498
616.73
350.00
คงเหลือหลังหักเงินต้น+ดอกเบี้ย(5)
120
232.27
123.16
6 เงินลงทุนในกิจการย่อย
120
120.00
120.00
รายรับสู งกว่ารายจ่ายสุ ทธิ
0
112.27
3.16
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

%เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(1.1)
(1.2)
3.1
15.7
9.2
(19.7)
(13.3)
(23.4)
(29.7)
2.6
0.0

33

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 5
5.1

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. กรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงินทีม่ ี ดร.อาชว์
เตาลานนท์ เป็ นประธาน ได้ ให้ ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี การศึกษา 2560 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ โดยได้ แนะนาว่าให้ มหาวิทยาลัยสนใจ KPI 2 ตัวเป็ นพิเศษ คือ อัตราการ
เข้ าและการคงอยู่ของนักศึกษา โดยให้ ดูรายละเอียดเป็ นรายปี เพื่อประโยชน์ ในการวางแผนที่
ละเอียดลึกซึ้งยิง่ ขึน้
2. ตัวเลขประชากรลดลง มหาวิทยาลัยของรัฐก็มีนักศึกษาลดลงจานวนมาก
มหาวิทยาลัย จึงต้ องมียุทธศาสตร์ ชัดเจนที่จะเผชิ ญแรงกดดันที่หนักหน่ วงยิง่ ขึน้ ใน 5
ปี ข้ างหน้ า สภาการศึกษาแห่ งชาติ ได้ ออกรายงานล่ าสุ ด คาดการณ์ ว่า ในปี พ.ศ.2563
ประเทศไทยจะมีกาลังคนล้นเกิน 740,000 คน ปี พ.ศ. 2568 จะเพิม่ เป็ น 2.25 ล้านคน เพราะ
งานต่ างๆ ก็จะหายไปครึ่งหนึ่ง
จึงเป็ นสถานการณ์ที่ท้าทาย และต้ องมีการศึกษาวิเคราะห์ เตรียมการอย่างลึกซึ้งจริงจัง
เรื่ อง

วาระด้ านตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
(ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
เรื่ อง ขออนุ มัติแต่ งตั้งคณาจารย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ที่เคยดารงตาแหน่ ง ทางวิชาการมาก่อน

คาขอ
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณาจารย์ข องวิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ ที่ เคยด ารง
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์มาก่อน
ข้ อเท็จจริง
สื บ เนื่ องจากหนัง สื อ ที่ ศธ 0509(2).1/1745 ลงวัน ที่ 25 เมษายน 2560 เรื่ อ งการแต่ง ตั้ง
คณาจารย์ใ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาให้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการ ซึ่ ง ทางส านัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้พิจารณาการแต่งตั้งตาแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต แล้วเห็ นว่า ผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งที่เป็ นข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่ งเป็ นสถาบันร่ วมผลิ ตแพทย์มิ ใ ช่ ค ณาจารย์ป ระจา จึ ง เห็ นสมควรยกเลิ ก มติ การรั บ ทราบการแต่ง ตั้ง
บุ ค ลากรดัง กล่ า วให้ดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์แ ละรองศาสตราจารย์ ส าหรั บ กรณี ต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ เห็ น สมควรให้นาความกราบบัง คมทูล เพื ่อ ทรงพระกรุ ณ าโป รดเกล้า ฯ ถอดถอน แต่
อย่างไรก็ดีสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ตอาจพิจารณาแต่งตั้งให้กาหนดตาแหน่ งเป็ น
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ได้น้ นั
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ในการนี้ เพื ่อ ให้ก ารดาเนิ น การเกี่ ย วกับ ตาแหน่ ง ทางวิช าการสอดคล้อ งกับ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุ ดมศึ กษา
เอกชนให้ดารงตาแหน่ ง ทางวิช าการ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2550 มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขอแต่ง ตั้ง คณาจารย์
วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ ทุ ก ท่า นที่ ไ ด้เคยผ่า นการอนุ ม ตั ิ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทาง
วิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ จากเดิ ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ แต่ งตั้งเป็ น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิ เศษ รองศาสตราจารย์ พิเศษ และ ศาสตราจารย์
พิเศษ จานวนรวม 68 คน (ตามรายชื่ อสรุ ปแนบท้าย)
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่า ด้ว ยมาตรฐานหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารแต่ง ตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ข้อ 10 การแต่ง ตั้ง ผู ม้ ิ ไ ด้เป็ นคณาจารย์ป ระจาให้ดารงตาแหน่ ง ทางวิช าการในตาแหน่ ง
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ และ
ข้อ 15 สถาบัน อาจแต่ง ตั้ง บุ ค คลที่ เคยดารงตาแหน่ ง ทางวิช าการในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
หมวดที่ 4 สถาบัน ขั้น สู ง ในต่า งประเทศมาก่ อ นให้ดารงตาแหน่ ง ทางวิช าการในสาขาวิช าหรื อ ระดับ
ตาแหน่ งที่ ไม่สูงกว่าที่ บุคคลนั้นเคยดารงอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็ นชอบของสภาสถาบัน
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการแต่งตั้งคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ที่เคย
ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ จากเดิ มดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
แต่งตั้งเป็ นผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ จานวน 68 คน
(ตามรายชื่ อสรุ ปแนบท้าย) และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.2 เรื่ อง ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
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
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1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้งที่
4/2559 วันที่ 11 ตุ ล าคม 2559 ครั้ งที่ 2/2558 วัน ที่ 28 เมษายน 2558 และครั้ งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุ มภาพัน ธ์
2558 ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการ
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
และจรรยาบรรณ ของผู ้ ข อด ารงต าแห น่ งผู ้ ช่ วยศาส ตราจารย์ สาขาวิ ช าพ ยาบ าลศาส ตร์ ของ
นางสาวแสงรวี มณี ศรี ประเมินผลให้ผ่านได้เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู ข้ อด ารงต าแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของ
นายทศพร ทศแสนสิ น ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อด ารงต าแหน่ งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์พิ เศษ สาขาวิ ชาสู ติ ศ าสตร์ - นรี เวชวิท ยา ของ
นางสาวสุ วรรณา อัศวพิริยานนท์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิช าศัล ยศาสตร์ ของ นายสอาด
ตรี พ งษ์ก รุ ณ า ประเมิ น ผลให้ ผ่านได้ เนื ่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่
2/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เสนอ โดยมี รายนามอาจารย์ที่ ส มควรได้รับ การแต่ งตั้งให้ ดารงต าแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
จานวน 2 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จานวน 2 คน ดังนี้
- นางสาวแสงรวี มณี ศรี
- นายทศพร ทศแสนสิ น

ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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- นางสาวสุ วรรณา อัศวพิริยานนท์ ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ - นรี เวชวิทยา
- นายสอาด ตรี พงษ์กรุ ณา
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
กฎหมายทีเ่ 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 4 คน ด ารงต าแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จานวน 2 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและ
เสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.3 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นชื่ อสาขาวิชาในการดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาในการแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุ มตั ิ สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 4/2558 วันที่ 22
กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งอาจารย์ประจาดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิ จ และ
การเมือง ของ พลเรื อตรี วโิ รจน์ พิมานมาศสุ ริยา
2. ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาได้ส่ งหนั งสื อขอให้ ม หาวิ ท ยาลัยทบทวนเรื่ อง
สาขาวิชาในการแต่งตั้งตาแหน่ งทางวิชาการของบุ คคลดังกล่าวให้เป็ นระบบสากลและสอดคล้องกับการแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตในการประชุ มครั้ งที่ 1/2560
วัน ที่ 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 และครั้ งที่ 2/2560 วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ได้พิ จารณาหนั งสื อจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่แจ้งประเด็นดังกล่าวมีขอ้ สรุ ปให้ดาเนินการดังนี้
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2.1 กรณี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญาเอก Doctor of Public Administration จาก University of Northern
Philippines ทางมหาวิทยาลัยรังสิ ตไม่ได้พิจารณาคุณวุฒิน้ ี ในการขอกาหนดตาแหน่ง แต่พิจารณาในคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาโท ซึ่ งกาหนดระยะเวลาเป็ นไปตามเกณฑ์
2.2 สาขาวิชาที่ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการแต่เดิมแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิ จ และการเมือง สอดคล้องกับสังกัดที่ผูข้ อดารงตาแหน่ งอาจารย์ประจา
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 1/2560 ได้
พิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วพบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอมาเป็ นเรื่ องของภาวะผูน้ า จัดเป็ นผลงานในกลุ่ม
ของสังคมศาสตร์ สาขาเชี่ ยวชาญที่สอดคล้องคือสังคมวิทยา มานุ ษยวิทยา รัฐศาสตร์ พัฒนาสังคม ทั้งนี้ ควร
สอบถามความสมัครใจจากผูข้ อดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่ 2/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการและความสมัครใจของผูข้ อดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
แล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
- พลเรื อตรี วโิ รจน์ พิมานมาศสุ ริยา

จากเดิ ม ดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิ จ และการเมือง
เปลี่ยนเป็ น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดาเนิ นการเปลี่ ยนชื่ อสาขาวิชาในการดารงตาแหน่ ง
ทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่น ๆ
6.1 เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปี 2558-2559
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ประจาปี 2558 - 2559 โดยให้คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็ นประธาน
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ทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ทั้งนี้ ให้เริ่ มดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 และ
รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จึงขอนาเสนอผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ประจาปี 2558-2559 เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ประจาปี 2558-2559 เป็ นการประเมินครั้งที่ 4
คณะกรรมการจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้คะแนนจากถ่วงน้ าหนักเต็ม 5 เป็ น 100 คะแนน และแต่ละข้อให้แยก
เป็ นหัวข้อย่อยเพื่อให้การให้คะแนนมีความละเอียดมากขึ้น โดยกรรมการประเมินทั้ง 3 คน ให้คะแนนเป็ น
รายบุคคลแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย
2. กาหนดคะแนนแต่ละหัวข้อการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริ หารงานของอธิการบดี เ ป็ นไปตามเป้าหมาย
หรื อแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นหรื อระยะยาวหรื อไม่ ให้ ค่านา้ หนักหัวข้ อนี้ร้อยละ 30
ด้านที่ 2 การบริ หารงานมีวธิ ี การหรื อกลไกการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
การบริ หารงานที่เสริ มสร้างสังคมธรรมาธิ ปไตยหรื อไม่ ให้ ค่านา้ หนักหัวข้ อนีร้ ้ อยละ 25
ด้านที่ 3 ภาวะผูน้ าของอธิการบดี ให้ ค่านา้ หนักหัวข้ อนีร้ ้ อยละ 25
ด้านที่ 4 การบทบาทในการชี้ นาสังคม ให้ ค่านา้ หนักหัวข้ อนีร้ ้ อยละ 20
3. ผลการประเมิน
ด้านที่ 1 ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 28.07 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
ด้านที่ 2 ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 22.67 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน
ด้านที่ 3 ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 24.30 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน
ด้านที่ 4 ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 19.33 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
โดยมีคะแนนรวมของการประเมินทั้ง 4 หัวข้อ เท่ากับ 94.40 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี มีความเห็นว่าการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดีในรอบ
ระยะเวลาปี พ.ศ.2558-2559 มีผลการปฏิบตั ิงาน อยู่ในระดับดีเยีย่ ม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบ
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6.2 เรื่ อง
คาขอ

ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2560
ข้ อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการ
จัด การศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร นั้น เพื่ อให้ส อดคล้อ งและเป็ นไปตามประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษาดังกล่ าวข้างต้น มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ ขอ้ บังคับ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ว่าด้วย การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง ออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.
2560 เพื่อเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.3

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิท 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 115 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารคณะ และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามี
นักศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 115 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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คณะ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
3. คณะกายภาพบาบัด
4. คณะเภสัชศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2559
10
8
67
30
115

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (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 115 คนตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.4

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 176 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 176 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
9. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
12. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
13. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
14. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
15. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
16. สาขาวิชานิติศาสตร์
17. สาขาวิชาดนตรี
18. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
19. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
20. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
21. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
22. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
23. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
24. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
25. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
26. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2559
7
7
1
5
1
12
4
1
15
19
3
1
6
15
21
19
5
2
1
3
11
2
2
10
2
1
176

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 176 คนตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.5

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง

การปฏิรูประบบและพัฒนาข้ าวไทย
จากเหตุการณ์วกิ ฤตราคาข้าวเปลือกตกต่าอย่างรุ นแรงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ปี 2559 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2559) มหาวิทยาลัยรังสิ ตในฐานะสถาบันการศึกษาที่กาหนดวิสัยทัศน์ ให้เป็ น “ขุมพลังแห่งปั ญญา
ของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่ สังคมธรรมาธิ ปไตย” และถือเป็ นพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จะต้องร่ วม
แก้ปัญหาและนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของสังคม
มหาวิทยาลัย จึงกาหนดมาตรการดาเนินงานเฉพาะหน้า 2 มาตรการ และมาตรการระยะยาว
1 มาตรการ คือ
มาตรการเฉพาะหน้า
1. การแก้ปัญหาเร่ งด่วนให้ชาวนา ด้วยการเปิ ดพื้นที่ขายข้าวในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชาวนาผูข้ ายกับผู ้
ซื้ อ ได้พบและซื้ อขายกันโดยตรง (10 -11 พฤศจิกายน 2559)
2. การแก้ปัญหานักศึกษาลูกชาวนาที่ได้รับผลกระทบ โดยออกมาตรการเฉพาะกิจ “ข้าวแลกค่าเทอม”
สาหรับภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระยะเวลาดาเนิ นการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560)
มาตรการระยะยาว
มหาวิทยาลัยได้จดั ตั้ง “คณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย” มี
ศาสตราจารย์ภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง เป็ นประธาน
คณะกรรมการฯ ได้จดั ประชุ มระดมความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และตัวแทนเกษตรกรหลายครั้ง และได้จดั ทาข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
ระบบและพัฒนาข้าวไทย แล้วเสร็ จ
จึงขอนาเรี ยนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ และ Presentation)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และมีข้อคิดเห็น ดังนี้
1. ทุกรั ฐบาลทีผ่ ่ านมา แทรกแซงเรื่ องราคาข้ าว แต่ ผลคือ “เรื อลาใหญ่ ” รวยขึน้ ส่ วน
“เรื อลาเล็ก” จนลงเหมือนเดิมเพราะมักถูกทอดทิง้
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2. ตลาดส่ งออกมีแนวโน้ มลดลง ซึ่งปัญหา คือ ข้ อเสนอทางนโยบายนีจ้ ะถูกผลักดันให้ เป็ น
แผนปฏิบัติการได้ อย่ างไร การหวังว่ ากลไกรัฐจะเป็ นผู้ทา ยังเป็ นเรื่ องยาก เว้ นแต่ จะผลักดัน
ให้ เรื อลาใหญ่ (ภาคธุรกิจ ผู้ส่งออก โรงสี ) ช่ วยเหลือ
3. ข้ อสรุ ปว่ า ผลผลิตต่ อไร่ ของประเทศไทยต่า ยังเป็ นข้ อมูลทีไ่ ม่ ชัดเจน เพราะเราคานวณ
จากพืน้ ที่ 60 ล้านไร่ ซึ่งทีถ่ ูกควรคานวณจากพืน้ ที่เกษตรจริง 45 ล้ านไร่
4. เรื่ องการลดต้ นทุน จาเป็ นต้ องศึกษาเรื่ องระบบ SRI (System of Rice Intensification)
ทีใ่ ช้ นา้ น้ อย แต่ ได้ ผลผลิตสู ง เช่ นตัวอย่ างชาวนาทีม่ าดากัสการ์
ปลูกข้ าวในพืน้ ที่ 1 เอเคอร์ ได้ ข้าว 10 ตัน เป็ นต้ น หรื อการพัฒนาพันธุ์ข้าวทีด่ ีกบั สุ ขภาพ
(นา้ ตาลไม่ สูง) รวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจชุ มชน, Social Enterprise สร้ างความสั มพันธ์
โดยตรงระหว่ างชาวนากับผู้บริโภคในเมือง เพื่อเกือ้ กูลสนับสนุนกัน
6.6 เรื่ อง แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2560 และนาเสนอ
รู ปเล่ มรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ประจาปี การศึกษา 2558
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต สานักงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน นาเสนอ “เรื่ องแผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา
2560 และนาเสนอรู ปเล่มรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประจาปี การศึกษา 2558 ” ซึ่งประกอบด้วย
1. ขอบเขตการตรวจสอบ
1.1 การตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยง (Rice Management Audit)
1.2 การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit)
1.3 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
1.4 การตรวจสอบการบริ หารจัดการ (Management Audit)
2. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานและติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่
1) การบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดให้มีการดาเนิ นการทัว่ ทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยทา
ให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยูน่ ้ นั อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
2) การควบคุมภายในสาหรับความเสี่ ยงหลักที่ตอ้ งดาเนินากรทัว่ ทั้งองค์กรและสาหรับ
การควบคุมภายในด้านอื่น นอกเหนื อจากความเสี่ ยงดังกล่าว ว่ามีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่ ระดับความ
เสี่ ยงที่เหลืออยู่ นั้นอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
3) การตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) และคณะ
วิชา/ หน่วยงานนาร่ องที่มีความสาคัญ/ มีระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยูส่ ู ง มีการดาเนิ นการอย่างรัดกุมและมี
ประสิ ทธิภาพ
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4) ด้านการบริ หารจัดการ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามหาวิทยาลัยมีการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีการบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. แนวทางการตรวจสอบ
3.1 แนวทางการตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยง และ
3.2 แนวทางการตรวจสอบการควบคุมภายใน
ดาเนินการตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุม
ภายในระหน่วย ซึ่ งจัดทาโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับหน่วย
3.3 แนวทางการตรวจสอบภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบการปฏิบตั ิ ตามนโยบาย หรื อระเบียบปฏิบตั ิภายใต้
มาตรฐาน COBIT 4.1 ของฝ่ ายเทคโนโลยี โดยอาศัยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร การตรวจสอบระบบงาน
ระดับหน่วยงาน มุ่งเน้นการนาระบบควบคุมภายในมาใช้เพื่อพัฒนางานขององค์กรให้มี
คุณค่าเพิ่มขึ้น (Value Added)
4. แนวทางการตรวจสอบด้ านการบริหารจัดการ (Management Audit)
ดาเนินการโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วยรับตรวจ ได้แก่
1) แผนกลยุทธ์/ แผนพัฒนา/ แผนปฏิบตั ิการของหน่วยรับตรวจ รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี (ข้อมูลโดยสานักงานวางแผน)
2) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา (ข้อมูลโดยสานักงานประกันคุณภาพ)
3) ผลประเมินธรรมภิบาลและภาวะผูน้ าของคณบดี (ข้อมูลโดยฝ่ ายบริ หารบุคคล)
ระยะเวลาการตรวจสอบ
ปี การศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.7 เรื่ อง รายงานกิจการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในรอบปี การศึกษา 2559
มหาวิทยาลัย ขอรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ในรอบปี การศึกษา 2559 ที่ได้ประมวลผ่าน
กิ จกรรมงานปฐมนิ เทศนัก ศึ ก ษาใหม่ ประจาปี การศึ ก ษา 2560 ณ อาคารนัน ทนาการ เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่ 5
มิถุนายน 2560 ซึ่งประกอบด้วย
1. การต้อนรับนักศึกษาใหม่
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2. การสื่ อสารถ่ายทอด ปรัชญา แนวทางการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ผ่านรู ปแบบ
ศิลปะการแสดง และการมอบรางวัลประเภทต่างๆ แก่บุคคลภายนอก คณาจารย์ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ได้แก่
2.1 รางวัลฐานันดร 4 ทองคา มอบแก่สื่อมวลชนที่มีบทบาทรับผิดชอบต่อสังคม และชี้นา
สังคมในแนวทางสร้างสรรค์
2.2 รางวัล Rangsit IS (Innovation and Start Up) มอบแก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่ใช้
ความรู ้ทางวิชาการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2.3 รางวัลคนสร้างแรงบันดาลใจ มอบแก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั ที่มีบทบาทโดดเด่น
ในหน้าที่การงาน สามารถเป็ นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ
2.4 รางวัลศิษย์รังสิ ตสร้างสังคมธรรมาธิ ปไตย มอบให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ที่มี
จิตอาสาอุทิศตนเสี ยสละเพื่อสังคม
2.5 รางวัลศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็ จ
มอบให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็ จใน
วิชาชีพ
รางวัลทั้ง 5 ประเภท สะท้อนปรัชญา เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามี
ความรู ้ที่ลึกซึ้ งในวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็ นผูน้ า มีคุณธรรม และความสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
(รายละเอียดตามVDO Presentation)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มทราบ

เลิกประชุ มเวลา 20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
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เอกสารแนบวาระที่ 5.1
ศาสตราจารย์ เป็ นศาสตราจารย์ พเิ ศษ
ลาดับที่
1

ชื่ อ / สกุล
นพ.สุ กิจ พันธุ์พิมานมาศ

สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์

วันทีแ่ ต่ งตั้ง
17 กันยายน 2557

รองศาสตราจารย์ เป็ นรองศาสตราจารย์ พเิ ศษ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่ อ / สกุล
นพ.ทองคา สุ นทรเทพวรากุล
นพ.สื บสาย คงแสงดาว
นพ.สธน บุญลิขิต
พญ.วารุ ณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
พญ.สุ นทรี รัตนชูเอก

สาขาวิชา
ต่อมไร้ท่อ
ประสาทวิทยา
สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์
สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์

วันทีแ่ ต่ งตั้ง
19 กันยายน 2550
16 มีนาคม 2554
13 มีนาคม 2556
13 มีนาคม 2556
18 กันยายน 2556
17 กันยายน 2557
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ พเิ ศษ
ลาดับที่

ชื่ อ / สกุล

สาขาวิชา

วันทีแ่ ต่ งตั้ง

1

พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล

อายุรกรรม

23 พฤศจิกายน 2548

2

นพ.บุญส่ ง วนิชเวชารุ่ งเรื อง

จักษุวทิ ยา

22 มีนาคม 2549

3

นพ.เกษม เสรี พรเจริ ญกุล

สู ตินรี เวชวิทยา

20 มิถุนายน 2550

4

นพ.กวิญ ลีละวัฒน์

ศัลยศาสตร์

24 มิถุนายน 2552

5

นพ.อภิธาน พวงศรี เจริ ญ

สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

24 มิถุนายน 2552

6

พญ.กฤษณี กาญจนพันธุ์

ศัลยศาสตร์

13 มิถุนายน 2554

7

พญ.พจนีย ์ ผดุงเกียรติวฒั นา

สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

21 กันยายน 2554

8

พญ.กิตติวรรณ สุ เมธกุล

อายุรศาสตร์

26 มกราคม 2555

9

นพ.สุ รศักดิ์ จันทรแสงอร่ าม

สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

21 มีนาคม 2555

10

นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

อายุรศาสตร์

19 กันยายน 2555

11

นพ.อุดม ไกรฤทธิชยั

อายุรศาสตร์

19 กันยายน 2555

12

พญ.เล็ก กาญจนโกมุท

ศัลยศาสตร์

13 มีนาคม 2556

13

นพ.วีระศักดิ์ ศริ นนภากร

อายุรศาสตร์

19 มิถุนายน 2556

14

พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล

กุมารเวชศาสตร์

18 กันยายน 2556

15

พญ.ศรี ศุภลักษณ์ สิ งคาลวณิ ช

กุมารเวชศาสตร์

18 กันยายน 2556

16

นพ.ประเสริ ฐ ธนกิจจารุ

อายุรศาสตร์

18 กันยายน 2556

17

นพ.พรภวิษญ์ ศรี ภิรมย์

ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์

18 กันยายน 2556

18

นพ.ธี ระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ

ศัลยศาสตร์

18 กันยายน 2556

19

นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

20 พฤศจิกายน 2556

20

นพ.คเณศร์ ธนกาธร

สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

20 พฤศจิกายน 2556

21

นพ.ยุทธนา แสงสุ ดา

รังสี วทิ ยา

20 พฤศจิกายน 2556

22

พญ.ปราณี เมืองน้อย

กุมารเวชศาสตร์

20 พฤศจิกายน 2556

23

พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ

กุมารเวชศาสตร์

20 พฤศจิกายน 2556
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ลาดับที่

ชื่ อ / สกุล

สาขาวิชา

วันทีแ่ ต่ งตั้ง

24

พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน

กุมารเวชศาสตร์

20 พฤศจิกายน 2556

25

พญ.วินดั ดา ปิ ยะศิลป์

กุมารเวชศาสตร์

20 พฤศจิกายน 2556

26

พญ.อดิศร์สุดา เฟื่ องฟู

กุมารเวชศาสตร์

20 พฤศจิกายน 2556

27

นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริ ญ

ศัลยศาสตร์

20 พฤศจิกายน 2556

28

นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

ศัลยศาสตร์

20 พฤศจิกายน 2556

29

นพ.สุ ทธิ พงษ์ ปั งคานนท์

กุมารเวชศาสตร์

12 มีนาคม 2557

30

นพ.ธัญญณัฐ บุนนาค

กุมารเวชศาสตร์

12 มีนาคม 2557

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

พญ.นิ ยะดา วิทยาศัย
นพ.ชัยสิ ทธิ์ แสงทวีสิน
พญ.วรางคณา พิชยั วงศ์
นพ.ปราการ ถมยางกูร
พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร
นพ.สิ ริพงศ์ สิ ริกุลพิบูลย์
นพ.ธวัชชัย จริ ยะเศรษฐพงศ์
นพ.สุ เพ็ชร ทุย้ แป
พญ.นิสา พฤกษะริ ตานนท์
นพ.สมจิต ศรี อุดมขจร
นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล
นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม
พญ.สุ ดสวาท เลาหวินิจ
พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ
พญ.นพมณี ตันติเวทเรื องเดช
พญ.สุ มิตษิ์ตรา ปิ ยะณัตดิ์พูล
พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์
พญ.พนิดา ศรี สันต์
พญ.มิรา โครานา
นพ.บุญธรรม จิระจันทร์
นพ.สุ รศักดิ์ เก้าเอี้ยน
นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
รังสี รักษา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
สู ติศาสตร์ - นรี เวชวิทยา
อายุรศาสตร์

12 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
17 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
18 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
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ลาดับที่
54
55
56
57
58
59
60
61

ชื่ อ / สกุล
นพ.สถิตย์ นิรมิตมหาปั ญญา
นาวาอากาศตรี นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์
พญ.อรุ โณทัย มีแก้วกุญชร
นพ.วิรัช ทุ่งวชิ รกุล
พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
พญ.อรศิริ เสรี รัตน์
นพ.วีระ บูรณะกิจเจริ ญ
พญ.อัจฉริ ยา ทองสิ น

สาขาวิชา
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
โสต ศอ นาสิ กวิทยา
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
กุมารศัลยศาสตร์
กุมารศัลยศาสตร์

วันทีแ่ ต่ งตั้ง
18 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
20 พฤษภาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
23 กันยายน 2558
23 กันยายน 2558
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