รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 2/2561
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานที่ประชุม
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการ
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
กรรมการ
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการ
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
กรรมการ
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
กรรมการ
8.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
กรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
กรรมการ
12. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
กรรมการ
13. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
กรรมการ
14. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการ
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
16. นายเชิญพร เต็งอํานวย
กรรมการ
17. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
กรรมการ
ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
3.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
5.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จิระยรรยง
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

15.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายอาคารและสิ่ งแวดล้อม
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม 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 ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 (มติเวียน ครั้ งที่ 2/2561)

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 มีนกั ศึกษาสาขาวิชาการบริ บาลทาง
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และ
นําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ระบบทวิภาค รวมจํานวนทั้งสิ้น 133 คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2561 เรื่ อง ขออนุ มตั ิ
การให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 ต่ อ ท่ า น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
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ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2561 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.2.2 เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 (มติเวียน ครั้งที่ 3/2561)

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 มีนกั ศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนํา
เอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้
ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระบบทวิภาค
จํานวนทั้งสิ้น 81 คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2561 เรื่ อง ขออนุ มตั ิ
การให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2561 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2561 โดยไม่ มีการแก้ไข
เรื่ อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)

3.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นวัตกรรมดิ จิท ัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2544 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2547 2550 2555 และ 2560
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 แก้ไขรหัสวิชาจาก ITE DBM EAT ISM และ NWM เป็ น MIT
2.2 หมวดวิชาบังคับ
1. ยกเลิกรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 6 รายวิชา
2.3 หมวดวิชาเลือก
1. ยกเลิกกลุ่มวิชา จํานวน 6 กลุ่มวิชา
2. ยกเลิกรายวิชา จํานวน 31 รายวิชา
3. เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 2 รายวิชา

5
4. เปลี่ยนรหัสวิชา และแก้ไขคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
5. เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและแก้ไขคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา
5. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2.4 หมวดวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
- เปลี่ยนรหัสวิชา และแก้ไขคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2560 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ
- การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561

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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นวัตกรรมดิ จิท ัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกม
มัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต
สาขาวิช าคอมพิวเตอร์ เกมมัล ติมีเดีย (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2551 2554 และ 2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560
2.2 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 132 หน่วยกิต เป็ น 120 หน่วยกิต
2.3 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เหลือ 84 หน่วยกิต
2.4 เปิ ดกลุ่มวิชาโท สําหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา จํานวน 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
(มคอ.1)
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และ ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
วิทยาศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
- วิชาเฉพาะด้าน
ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี
ข. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี
ค. กลุ่มวิชาโครงงาน
ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
- วิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
-

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
84 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต

57 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
-

18 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
120 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
132 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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกม
มัล ติมีเดีย (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นวัตกรรมดิ จิท ัล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561
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2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.3 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้ างสรรค์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต
สาขาวิช าเทคโนโลยีสื่ อ สร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อ
ภาคการศึกษา ที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ เป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560
2.2 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 130 หน่วยกิต เป็ น 120 หน่วยกิต
2.3 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต เหลือ 84 หน่วยกิต
2.4 เปิ ดกลุ่มวิชาโท สําหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา จํานวน 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
(มคอ.1)
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และ ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
วิทยาศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
- วิชาเฉพาะด้าน
ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี
ข. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี
ค. กลุ่มวิชาโครงงาน
ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
- วิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/วิชา
ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
บูรณาการการเรี ยนรู ้ร่วมการทํางาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
-

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
84 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต

67 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
-

18 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
130 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
120 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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่ อ
สร้า งสรรค์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นวัตกรรมดิ จิท ัล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีสื่ อสร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่ อน และคําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
คําขอ
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขรายวิช าบังคับ ก่ อน และคําอธิ บ าย
รายวิชา หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน จํานวน
3 รายวิชา และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถสําเร็ จการศึกษาภายใน
ระยะ เวลาที่หลักสู ตรกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายวิชาที่ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน จํานวน 3 รายวิชา ได้แก่

เดิม
ที่ขอเปลี่ยนแปลง
1. ECO 323 การวิเคราะห์สินเชื่อ
3(3-0-6) 1. ECO 323 การวิเคราะห์สินเชื่อ
3(3-0-6)
(Credit Analysis)
(Credit Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ECO 381 การบัญชีสาํ หรับ
นักเศรษฐศาสตร์
2. ECO 380 คณิ ตเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐาน
3(3-0-6) 2. ECO 380 คณิ ตเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
วิชาบังคับก่อน : ECO201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ECO202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
MAT144 แคลคูลสั สําหรับธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์
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3. ECO 490 การฝึ กงาน
3(0-35-18) 3. ECO 490 การฝึ กงาน
3(0-35-18)
(Internship)
(Internship)
วิชาบังคับก่อน : ศึกษารายวิชามาแล้ว
วิชาบังคับก่อน : ECO 394 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
ไม่นอ้ ยกว่า 110 หน่วยกิต
เศรษฐศาสตร์ และ
ศึกษารายวิชามาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 100
หน่วยกิต

2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
เดิม
ECO 499 สัมมนาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3(1-4-4)
(Seminar in Economics and Public Policy)
วิชาบังคับก่อน : ECO 496 โครงงานทางด้าน
เศรษฐศาสตร์
หรื อ
ECO 497 สหกิจศึกษาสําหรับ
เศรษฐศาสตร์
สําหรับนักศึกษา ที่ ศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 110
หน่วยกิต และได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย สัมมนาในหัวข้อสําคัญ
ทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและนโยบายเศรษฐกิ จ ใน
ปั จจุ บันโดยวิทยากรรับ เชิ ญ สัมมนาในหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ ที่
นักศึกษาเลือกเป็ นวิชาเอกเฉพาะด้านโดยนักศึกษาและประสบการณ์
องค์ความรู ้จากการปฏิบตั ิโครงงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสหกิจ
ศึกษาโดยนักศึกษา ภายใต้การควบคุมและแนะนําจากผูบ้ รรยาย
For students who have already taken course works not
minimum than 110 credits and approval from instructor; seminars
on hot economic topics, public policy, and current economic policy
by invited speakers; seminars on selected economic major topics by
student and seminars on experiences from project in economics and
cooperative education by student under control and guiding by
instructor.

ที่ขอเปลี่ยนแปลง
ECO 499 สัมมนาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 3(1-4-4)
(Seminar in Economics and Public Policy)
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ขั้นกลาง
ECO 380 คณิ ตเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน
สั ม มนาในหั ว ข้อ สํ า คัญ ทางเศรษฐศาสตร์ นโยบาย
สาธารณะและนโยบายเศรษฐกิจในปั จจุบนั หัวข้อทางเศรษฐศาสตร์
ที่นกั ศึกษาเลือกเป็ นวิชาชีพเฉพาะด้าน และประสบการณ์องค์ความรู ้
จากการปฏิ บัติงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การควบคุ มและ
แนะนําจากผูบ้ รรยาย
Seminars on hot economic topics, public policy, and
current economic policy, topics on selected economic major, and
working experiences in economics fields under control and guiding
by instructor.

(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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน และคําอธิ บายรายวิชา หลักสู ตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรขออนุ มตั ิ เปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขรายวิชาบังคับ ก่ อน และคําอธิ บ ายรายวิช า
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดกลุ่มวิชาชี พเลือก (เพิม่ เติม) 2 กลุ่มวิชา และขอเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม)
ในกลุ่มวิชาธุรกิจนําเที่ยว หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ องเทีย่ วและการบริการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดกลุ่มวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) 2 กลุ่มวิชา และขอเปิ ดรายวิชา
(เพิ่มเติม) ในกลุ่มวิชาธุ รกิจนําเที่ยว หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริ การ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ

ข้ อเท็จจริง

เนื่องด้วย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ขออนุ มตั ิเปิ ดกลุ่มวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม)
จํานวน 2 กลุ่มวิชา และขอเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวิชาธุ รกิจนําเที่ยว จํานวน 3 รายวิชา ของหลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริ การ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เปิ ดกลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
นักศึกษาเลือกลงทะเบียนจากกลุ่มวิชาใด กลุ่มวิชาหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
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1.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซี ยนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
ประกอบด้วย 5 รายวิชา ดังนี้
TRM 363 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(3-0-6)
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
(Introduction to ASEAN and Greater Mekong
Sub-region Countries)
TRM 364 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาํ คัญของ
3(2-2-5)
กลุ่มประเทศอาเซี ยนและอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
(ASEAN and Greater Mekong Sub-region Key
Tourism Resources)
TRM 365 โลจิสติกส์และการอํานวยความสะดวกการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
กลุ่มประเทศอาเซี ยนและอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
(Logistics and Travel Facilitation in ASEAN and
Greater Mekong Sub-region)
TRM 493 โครงการพิเศษด้านท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
(Special Project on ASEAN and Greater Mekong
Sub-region Tourism)
TRM 494 การสัมมนาการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง
(Seminar on ASEAN and
Greater Mekong Sub-region Tourism)
1.2 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวโดยเรื อสําราญ ประกอบด้วย 5 รายวิชา ดังนี้
TRM 366 ความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเรื อสําราญ
(Introduction to Cruise Tourism)
TRM 367 งานบริ การบนเรื อสําราญ
(Hospitality Management on Cruise)
TRM 368 การจัดการการท่องเที่ยวโดยเรื อสําราญ
(Cruise Tourism Management)
TRM 495 โครงการพิเศษการท่องเที่ยวเรื อสําราญ
(Special Project on Cruise)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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TRM 496 การสัมมนาการท่องเที่ยวโดยเรื อสําราญ
(Seminar on Cruise Tourism)
2. เปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวิชาธุ รกิจนําเที่ยว จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
TRM 381 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
(Recreation for Tourism)
TRM 382 การนําเที่ยวในต่างประเทศ
(Outbound Tour Conducting)
TRM 383 การนําชาวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทย
(Inbound Tour Conducting)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ 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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุมตั ิเปิ ดกลุ่มวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) 2 กลุ่มวิชา และขอเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม)
ในกลุ่มวิชาธุ รกิจนําเที่ยว หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริ การ (ฉบับปี
พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิเปิ ดกลุ่มวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) 2 กลุ่มวิชา และขอเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม)
ในกลุ่มวิชาธุ รกิจนําเที่ยว หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริ การ (ฉบับปี
พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4 เรื่ อง ขออนุมัติปรับเกณฑ์ การสํ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เนื่ อ งด้ว ย วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ มี ค วามประสงค์ข ออนุ ม ัติ ป รั บ เกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ
การศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) เพื่อให้นกั ศึกษา
ที่ ไ ด้รับ ทุ น ผูช้ ่ วยวิจยั โครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เษก (คปก.) มี คุ ณ สมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ ข อง คปก.
กําหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 มาตรา 34 (2) ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง ออกข้อกําหนด ระเบี ยบ และข้อบังคับเกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุมตั ิปรับเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิปรับเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.5 เรื่ อง
คําขอ

ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวน 11 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณ วุฒิ ข องอาจารย์ สํ าหรั บ หลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท ต้องมี อ าจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึ กษาตามหลักสู ตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดี ยวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้อง
ทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่ง หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
1.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช านั้น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน และต้อ งมี
ประสบการณ์ ดา้ นการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจํานวนนั้นต้อง
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 ํา รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ าํ กว่า ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสู ตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุวา่
“หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร ขอให้ นําเสนอโดยดําเนิ น การเช่ น เดี ยวกับ การนํา เสนอ
หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
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ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 11 หลักสู ตร
ได้แก่
1. หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุ รกิจ
3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุ รกิจ
4. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนานาชาติ
5. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
คณะนวัตกรรมเกษตร
6. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
7. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
8. หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะทัศนมาตรศาสตร์
9. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะกายภาพบําบัด
10. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.6 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 7 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
1.1 หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
- อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร มี คุ ณ วุฒิ ข้ นั ตํ่าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ น
ผลงานทางวิช าการ ที่ ไ ด้รับ การเผยแพร่ ตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าํ หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
- อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และ
เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
1.2 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
- อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้น ตํ่า
ปริ ญ ญาโทหรื อเที ยบเท่ าที่ มี ตาํ แหน่ งรองศาสตราจารย์ และมี ผ ลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
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- อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งศาสตราจารย์
และมี ผลงานทางวิช าการ ที่ ไม่ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อรับ ปริ ญ ญา
และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั กรณี ที่มี
ความจํา เป็ นอย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์
ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รครบตามจํา นวน หรื อ มี จ าํ นวนนัก ศึ ก ษาน้อ ยกว่า
10 คน ทางสถาบัน อุ ดมศึ ก ษา ต้อ งเสนอจํานวนและคุ ณ วุฒิ ข องอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรที่มีน้ ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็ น
รายกรณี
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้ นั ตํ่าปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่าหรื อมี ตาํ แหน่ ง
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อ
รั บ ปริ ญ ญา และเป็ นผลงานทางวิช าการที่ ไ ด้รับ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่
กําหนดในการพิ จารณาแต่ง ตั้ง ให้ บุ ค คลดํารงตํา แหน่ งทางวิช าการอย่างน้อ ย
1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
- อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร มีคุณวุฒิและคุ ณสมบัติเช่นเดี ยวกันอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน
3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุวา่
“หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร ขอให้ นํา เสนอโดยดํา เนิ น การเช่ น เดี ย วกับ การนํา เสนอ
หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน จํานวน 7 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
2. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
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3. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
คณะศึกษาศาสตร์
4. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
5. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยนานาชาติจีน
6. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
คณะศึกษาศาสตร์
7. หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ.2560)
คณะศึกษาศาตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
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ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.8 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรการแพทย์ แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ตรการแพทย์แ ผนไทยบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย การแพทย์แ ผนตะวัน ออก เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.9 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรการแพทย์ แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ตรการแพทย์แ ผนจี น บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย การแพทย์แ ผนตะวัน ออก เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.11 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุ รกิจ

ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ที่ ก ําหนดให้ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การ สาขาวิช าการเงิ น และการลงทุ น สาขาวิช าการจัด การ
โลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

26
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร คณะนวัตกรรมเกษตร
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร คณะนวัตกรรมเกษตร
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ที่ ก ําหนดให้ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร คณะนวัตกรรมเกษตร เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.13

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 3 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลัย /คณะ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และสํ า นั ก งานทะเบี ย น ได้
ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 3 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2560
2
1
3

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
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ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 3 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

3.14 เรื่ อง
คําขอ
ข้ อเท็จจริง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการกําหนดอัตราส่ วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการกําหนดอัตราส่ วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ตามที่ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยได้เสนอขอปรับการกําหนดสัดส่ วนจํานวน
อาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั โดยแยก
ตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ได้แจ้งว่า คณะกรรมการการอุดมศึ กษาในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 3/2561 เมื่ อวัน ที่ 14 มี น าคม 2561 ได้พิ จารณาแล้ว และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบการกําหนด
สัดส่ วนจํานวนอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวาเทียบเท่าของสภาคณบดี ทางศิลปะแห่ งประเทศไทย
เพื่อเป็ นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งนําไปใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสู ตรโดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยแยกตามกลุ่มที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ 3 กลุ่มวิชา คือ
1.1 กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์
ไม่เกิน 1 : 15
1.2 กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ไม่เกิน 1 : 12
1.3 กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ไม่เกิน 1 : 15
2. กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์ 1 กลุ่มวิชา คือ
2.1 กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน 1 : 20
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอนําเรื่ องดังกล่ าวข้างต้นเสนอผ่านความเห็ นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้นําอัตราสั ดส่ วนจํานวนนักศึ กษาเต็มเวลาเที ยบเท่ า มาใช้ในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
(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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการกําหนดอัตราส่ วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
3.15 เรื่ อง
คําขอ
พ.ศ. 2556)
ข้ อเท็จจริง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม) ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช า (เพิ่ ม เติ ม )ในหมวดวิช าศึ ก ษาทัว่ ไป (ฉบับ ปี

สถาบัน Gen.Ed. มีความประสงค์จะขอเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาสังคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง
จํานวน 8 รายวิชา ดังนี้
1. RSU 102 ความรู ้เบื้องต้นการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN)
2. RSU 103 การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Journey)
3. RSU 130 สํานึกรัก
3(2-2-5)
(Love Realization)
4. RSU 140 ชีวติ ในต่างแดนกับการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
5. RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
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6. RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ ทอัพและการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจ 3(1-4-4)
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
7. RSU 152 คิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
8. RSU 180 รังสิ ตไอ-สไตล์
3(1-4-4)
(RSU I-Style)
(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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) ได้ผา่ นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม) ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.16 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
3.16.1 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Chandigarh
University, India
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Chandigarh University, India
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ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Chandigarh University, India โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เปิ ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วจิ ยั
1.2 สร้างโครงการที่จะช่วยให้นกั ศึกษาที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการติดตามโครงการการศึกษาระยะสั้นหรื อระยะยาวของแต่ละสถาบัน
โดยการแลกเปลี่ยนนี้ ผูบ้ ริ หารของแต่ละสถาบันจะทําการศึกษาและพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนเพื่อขยาย
ขอบเขตของความร่ วมมือในอนาคต
1.3 ระบุสาขาวิชาที่มีความเป็ นไปได้ในการทํางานร่ วมกัน
1.4 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาตระหนักถึงโปรแกรมการศึกษา งานวิจยั ของ
สถาบัน และการศึกษาด้านทรัพยากรของแต่ละสถาบัน
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Chandigarh
University, India เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต กั บ Chandigarh

University, India
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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3.16.2 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National University of
Kaohsiung, Taiwan
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 แลกเปลี่ยนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่
1.2 แลกเปลี่ยนนักศึกษา
1.3 ร่ วมกันพัฒนาโปรแกรม
1.4 พัฒนางานวิจยั
1.5 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
1.6 ประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทําโครงการ
1.7 กิจกรรมของ P2A เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วชิ าการ
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National University of
Kaohsiung, Taiwan เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National
University of Kaohsiung, Taiwan
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.16.3 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลง ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Gander Aerospace Technologies, Canada
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Aerospace Technologies, Canada

Gander

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Gander
Aerospace Technologies, Canada โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 การร่ วมมือระยะสั้น คือ การจัดตั้งและดําเนิ นการโครงการปริ ญญาตรี ดา้ น
เทคโนโลยี (นําร่ อง) โดยโครงการนี้ มีการพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.2 การร่ วมมือระยะกลาง คือ ขยายความร่ วมมือเพื่อเป็ นหลักสู ตรหนึ่งของ
ปริ ญญาตรี ดา้ นเทคโนโลยีในวิศวกรรมซ่ อมบํารุ งอากาศยานและการบริ หารการบิน รายละเอียดของความ
ร่ วมมือและการพัฒนาโปรแกรมนี้บรรจุอยูใ่ นภาคผนวกของข้อตกลงนี้
1.3 การร่ วมมือระยะยาว คือ ร่ วมกันดําเนินการจัดตั้งเว็บไซต์ ที่ต้ งั ของ
มหาวิทยาลัยสําหรับจัดส่ งโปรแกรมไปยังที่ต้งั อี่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยจะจัดโปรแกรมร่ วมกัน
ทั้ง RSU และ GFT รายละเอียดของความร่ วมมือและการพัฒนาโปรแกรมนี้บรรจุอยูใ่ นภาคผนวกของ
ข้อตกลงนี้
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลง ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้มี ม ติ ม อบอํานาจให้ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ดําเนิ น การทํา บัน ทึ ก ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ กับ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
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ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย ฯ ได้ดาํ เนิ น การทําบัน ทึ ก ข้อตกลงระหว่างมหาวิท ยาลัย รัง สิ ต กับ Gander Aerospace
Technologies, Canada เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Gander
Aerospace Technologies, Canada
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.16.4 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับThe University Mohammed V of
Rabat, Morocco
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The
University Mohammed V of Rabat, Morocco
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
The University Mohammed V of Rabat, Morocco โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 พัฒนางานวิจยั ร่ วมกัน
1.2 แลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจยั เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
1.3 ร่ วมกันเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาเอกในกรอบการพัฒนา
โปรแกรม
1.4 ดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน เช่น การจัดสัมมนาและการบรรยายทางวิชาการ
1.5 ร่ วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารตีพิมพ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่
เป็ นเอกสารการสอนที่เป็ นเรื่ องที่มหาวิทยาลัยทั้งสองให้ความสนใจ
1.6 เปิ ดโอกาสให้ใช้เครื่ องมือในการวิจยั
และอนุ ญาตให้ใช้ส่ิ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย
1.7 ให้เข้าถึงข้อมูลโครงการวิจยั ต่างๆ ที่มีทุนสนับสนุนให้แก่กิจกรรมที่เป็ น
ความสนใจ
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลง ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The University
Mohammed V of Rabat, Morocco เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ The
University Mohammed V of Rabat, Morocco
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.16.5 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Cerafiltec FZE, Dubai (Cerafiltec
(Thailand) Co., Ltd.)
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Cerafiltec
FZE, Dubai (Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.)
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Cerafiltec FZE, Dubai (Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีการกรองนํ้า (Filtration Technology Learning Center) ณ บริ เวณบ่อบําบัดนํ้าเสี ยหน้าอาคาร 13
ซึ่ งจะเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการกรองนํ้าแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้ าหมายและกิจกรรม
ดังนี้
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1.1 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จะสร้ างห้องปฏิ บตั ิ การ (SiC Ceramic Membrane R&L
Center) เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการกรองนํ้าขั้นสู ง ให้แก่นกั ศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 Cerafiltec มี ศู นย์วิจยั และพัฒ นาอยู่ที่ ประเทศเยอรมันที่ บริ หารและจัดการ
โดย Dr.Martin Kaschek หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิ ค เป็ นผูถ้ ่ายทอดเทคโนโลยี
และสนับสนุ นให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เรี ยนรู ้เทคโนโลยี ผ่านการ
ฝึ กอบรมที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยหรื อที่ประเทศเยอรมัน
1.3 สนับ สนุ น การให้ ค วามรู ้ ด้า นการกรองนํ้า และการบําบัดนํ้าขั้น สู ง ให้ แ ก่
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลง ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Cerafiltec FZE, Dubai
(Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Cerafiltec FZE, Dubai
(Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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3.16.6 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างคณะวิศวกรรมชี วการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริษัท ไตรวิวฒ
ั น์ อินเตอร์ เทรด จํากัด
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ
วิศวกรรมชี วการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั ไตรวิวฒั น์ อินเตอร์ เทรด จํากัด
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ
วิศวกรรมชี วการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั ไตรวิวฒั น์ อินเตอร์ เทรด จํากัดโดยมี วตั ถุ ประสงค์
ดังนี้
1.1 เพื่อความร่ วมมือทางด้านวิชาการ การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
1.2 เพื่อร่ วมกันพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุ นการ
รับนักศึกษาเข้าฝึ กงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.3 เพื่อร่ วมกันพัฒนาบุคลากรของคณะวิศวกรรมชี วการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
และบุ คลากรของ บริ ษ ัท ไตรวิวฒั น์ อิน เตอร์ เทรด จํากัด ให้มี ค วามรู ้ ความ
เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุ รกิจบริ การนั้นๆ
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลง ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมชี วการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั ไตรวิวฒั น์ อินเตอร์ เทรด จํากัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างระหว่างคณะวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั ไตรวิวฒั น์ อินเตอร์ เทรด จํากัด
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.16.7 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างคณะวิศวกรรมชี วการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริษัท สตาร์ ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั สตาร์ ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั สตาร์ ส ไมโครอิเล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดย
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อความร่ วมมือทางด้านวิชาการ การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
1.2 เพื่อร่ วมกันพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุ น
การรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.3 เพื่อร่ วมกันพัฒนาบุคลากรของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
และบุ คลากรของ บริ ษทั สตาร์ ส ไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ให้มีความรู ้ ความ
เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุ รกิจบริ การนั้นๆ
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลง ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน
การ ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมชี วการแพทย์
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มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั สตาร์ ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทําบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิช าการ ระหว่า งคณะวิ ศ วกรรม
ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั สตาร์ ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
รังสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ว)
4.1 เรื่ อง ขออนุมัติงบประมาณรายรับ -รายจ่ ายประจําปี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2561
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้รายงานแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี การศึกษา 2561 ในรายละเอียด ดังนี้
คุณภาพของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (Key Performance Indicators)
KPI 1 เปรี ยบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม่ระหว่างปี การศึกษา 2557-2561 กับจํานวนนักศึกษาที่เกิดจริ ง แยกเป็ น
ระดับปริ ญญาตรี กบั บัณฑิตศึกษา และเป้ าหมายจํานวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561
ปี การศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561

เป้ าหมาย
8,672
8,923
6,184
6,290
6,036

เกิดจริ ง
10,515
9,086
7,694
6,706
3,382

หมายเหตุ

ณ 6 มิ.ย. 2561

40
KPI 2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่งแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน โดย
ทุกๆ ด้านอยูใ่ นเกณฑ์ที่เกินเป้ าหมาย คือเกินร้อยละ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 รายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะ
คุณธรรม/จริ ยธรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร เทคโนโลยี
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ความรู ้
ทักษะทางปั ญญา
รวม

รุ่ นที่ 28
(N=440)
4.11
3.90
3.62
3.85
3.76
3.67
3.82

แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบ่ งออกเป็ น 5 หัวข้ อใหญ่ ๆ โดยเปรียบเทียบกับรายรับภาพรวม
1. หมวดบุคลากร เพิ่มขึ้นไม่เกิน 4% ของยอดรายจ่ายปี 2560 จัดสรรงบประมาณให้คิดเป็ นร้อยละ 41.3
2. ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จัดสรรงบประมาณให้คิดเป็ นร้อยละ 12.0

3. งบดําเนินการจัดสรรตาม FTES /ภารกิจ และจํานวนบุคลากร จัดสรรงบประมาณให้ คิดเป็ นร้อยละ

25.0
4. โครงการทุกประเภท จัดสรรตามประมาณการรายรับ / ตามภารกิจ และตามความจําเป็ น จัดสรร
งบประมาณให้คิดเป็ นร้อยละ 6.3
5. คืนเงินต้นดอกเบี้ย จัดสรรตามข้อตกลงกับสถาบันการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 13.6
หลังจากหักดอกเบี้ยเงินต้นแล้วจะมีเงินเหลือ 56.11 ล้าน จะนําเงินส่ วนที่เหลือ 55.00 ล้านไปลงทุนใน
กิจการย่อย และมีเงินเหลือสุ ทธิ 1.11 ล้านบาท
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ร่ าง แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี การศึกษา 2561 เป็ นดังนี้
ปี การศึกษา 2560
เกิดจริ ง
รายการ
งบประมาณ
(11 เดือน+
ประมาณการ)

ปี
%เพิม่ ขึน้
การศึกษา
(ลดลง)
2561

3,132.39
3,129.23
1,235.51

3,213.20
3,205.00
1,245.79

3,020.40
3,019.29
1,246.74

(3.58)
(3.51)
0.91

ค่ าตอบแทนการสอน

403.55

389.11

362.66

(10.13)

งบดําเนินการ

812.05

798.55

753.9

(7.16)

681.28

779.75

657.10

(3.55)

208.12

198.79

188.99

(9.19)

473.16

580.96

468.11

(1.07)

350.00

351.46

412.00

17.71

123.16

229.50

56.11

(54.44)

120.00

221.30
8.20

55.00

(54.17)

ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่ าย
หมวดบุคลากร

คงเหลือรายรับหักรายจ่ าย(1+2+3)
โครงการทุกประเภท
คงเหลือหลังหักโครงการ (4)
เงินต้ น+ดอกเบีย้ จ่ าย
คงเหลือหลังหักเงินต้ น+ดอกเบีย้ (5)
เงินลงทุนบริษัทในเครื อ
รายรับสู งกว่ ารายจ่ ายสุ ทธิ

3.16
1.11 (64.87)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน ได้ พจิ ารณารายละเอียดตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอแล้ ว มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ดังนี้
1. สถานการณ์ ปัจจุบัน จํานวนนักศึกษาใหม่ ของทุกมหาวิทยาลัยมีแนวโน้ มลดลงทุกปี แต่ ข้อมูล ณ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ยังมีจํานวนนักศึกษาลดลง น้ อยกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
สาเหตุหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีคณะวิชาทีย่ ังเป็ นทีต่ ้ องการของสั งคม เช่ นคณะ วิทยาลัยด้ าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ, สาขานักบิน เป็ นต้ น
2. มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้ องวิเคราะห์ แนวโน้ มทีผ่ ่ านมาในอดีต และคาดการณ์ สิ่งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ในระยะยาว ทุกมหาวิทยาลัยจําเป็ นต้ องคิดถึงยุทธศาสตร์ ใหม่ เพื่อรับมือ
กับความเปลีย่ นแปลง ซึ่งทัว่ โลกก็ประสบปัญหาเช่ นเดียวกันว่ าสถาบันการศึกษาจะปรับตัวและมีแนวทาง
อย่ างไรทีจ่ ะสอดคล้ องกับสถานการณ์ โลกทีก่ าํ ลังเปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็ว ตัวอย่ างการปรับยุทธศาสตร์ เช่ น
มหาวิทยาลัยสิ งคโปร์ ประกาศว่ า จะเป็ น “มหาวิทยาลัยของประชาชน” ไม่ ใช่ มหาวิทยาลัยทีส่ อนนักศึกษา
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เพียงอย่ างเดียว มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย 2 แห่ ง พัฒนาคุณภาพเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลกในเวลาอันรวดเร็ว
(เช่ น U of Kualalumpur) ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยรัฐ แต่ บริหารคล่องตัวแบบเอกชน
3. มหาวิทยาลัยรั งสิ ต มีความยืดหยุ่น คล่ องตัวในการปรับตัวสู ง ซึ่งถือเป็ น “จุดแข็ง” ที่นํามาสู่ การ
สร้ างนวัตกรรม และแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารการศึกษา แต่ กรอบและกฎเกณฑ์ ของรั ฐและราชการ มี
ข้ อจํากัดสู งซึ่งยังเป็ นอุปสรรคต่ อการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
4. ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีแนวทางทีจ่ ะทําหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ให้ สามารถต่ อยอดในทาง
ธุรกิจได้ ด้วย เช่ นคณะเภสั ชศาสตร์ ทาํ วิจัยเรื่ องกัญชา ซึ่งนอกจากเป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ยนการสอนโดยตรง
แล้ ว ความรู้ ทไี่ ด้ ยังสามารถพัฒนาไปสู่ การผลิต ซึ่งเป็ นการสร้ างช่ องทางรายได้ ใหม่ ของมหาวิทยาลัย
คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาที่ร่วมโครงการด้ วย
5. เรื่ องความพึงพอใจของนายจ้ างต่ อบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีข้อสั งเกตว่ า คุณลักษณะทีเ่ ป็ น
ลักษณะทัว่ ไป เช่ น คุณธรรม, ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ, อัตลักษณ์
มีคะแนนประเมินสู ง (4.11 3.90 3.85) แต่ ส่วนทีเ่ ป็ นความสามารถ เช่ น ความรู้ , ทักษะทางปัญญา, ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิ งตัวเลข จะมีคะแนนตํ่ากว่ า (3.76 3.67 3.62) ซึ่งสาเหตุหลักเป็ นเพราะ เป็ นการประเมินบัณฑิตที่
จบใหม่ แต่ ผลการประเมินนี้ แสดงให้ เห็นว่ า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความโดดเด่ นในอัตลักษณ์ เรื่ อง
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม ซึ่งเป็ นเรื่ องควรส่ งเสริม และเพื่อให้ ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้ างต่ อบัณฑิตมี
ความชั ดเจนขึน้ ควรเพิม่ แบบสอบถามให้ มีการให้ ข้อมูลเชิ งเปรียบเทียบ ระหว่ างบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิ ต
เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นด้ วย
6. รายรับ รายจ่ าย ของมหาวิทยาลัย ทีแ่ สดงในแผนงบประมาณประจําปี การศึกษา 2561 มีตัวเลขทีใ่ กล้
กันมากและเป็ นเช่ นนีต้ ิดต่ อมาหลายปี (รายได้ มากกว่ ารายจ่ ายเพียงเล็กน้ อย คือ 1.11 ล้ านบาท) ซึ่งเป็ นตัวเลขที่
ต้ องให้ ความสนใจ แต่ ตัวเลขนีเ้ ป็ นเพียงแสดงประมาณการรายรับและรายจ่ าย ของปี 2561 ยังไม่ ใช่ ผล
ประกอบการทีแ่ ท้ จริง ซึ่งต้ องพิจารณาจากงบการเงิน เมื่อสิ้นปี งบประมาณ อีกครั้งหนึ่ง
มติคณะกรรมการฯ ทีป่ ระชุ มได้ พจิ ารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ าย ประจําปี การศึกษา 2561 แล้ ว
จึงมีมติอนุมัติ ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 5
5.1
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่ อง

วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
เรื่ อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ
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ข้ อเท็จจริง

ตามที่ อ าจารย์ ป ระจํา มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ ข อตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
2/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 สิ งหาคม 2560
และครั้งที่ 4/2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อทําหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ของ ผศ.ดร.กนกพร
ฉายะบุระกุล ประเมินผลงานให้ผา่ นได้เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัน ตกรรมประดิ ษ ฐ์ ของ นางจิ รัฏ ฐ์
ศรี หตั ถจาติ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ้ข อดํารงตําแหน่ ง ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ของ นายธี รั ช
เลาห์ วี ระพานิ ช ประเมิ น ผลให้ ผ่านได้ เนื ่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของ นายเจตนิ พิฐ
สังข์วิจิตร ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ ของ นายวรวุฒิ อ่อนน่ วม
ประเมินผลให้ผา่ นได้เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ้ข อดํ ารงตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ของ
นางสาวศนิ บุญญกุล ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

44
2.7 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ นายอรรถภูมิ
สู่ ศุภอรรถ ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นายสุ รพันธ์
พงศ์สุธนะ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิ เศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นางสาวทัศนี ย ์
กิ ต อํานวยพงษ์ ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื ่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ
นางวนิ ดา ลิ้มพงศานุ รักษ์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ
นางศิริลกั ษณ์ เจนนุ วตั ร ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.12 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ
นางอรวรรณ เอี่ยมโอภาส ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.13 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ
นางรัชดา เกษมทรัพย์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.14 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ
นางนัยนา ณี ศะนันท์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.15 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ของ นางสาวภัทรณัชชา
โชติคุณากิตติ คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิเนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
2.16 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายราชศักดิ์
สมยานนทนากุล คณะกรรมการมีมติไม่อนุ มตั ิเนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่
2/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาผลการประเมิ นจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่
ประเมิ นผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมี มติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน
1 คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 8 คน ดังนี้
- ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ องการ
แก้ไขเอกสารฉบับสมบูรณ์
- นางจิรัฏฐ์ ศรี หตั ถจาติ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ตั้งแต่วนั ที่ 21 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายธี รัช เลาห์วรี ะพานิช
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายเจตนิพิฐ สังข์วจิ ิตร
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ตั้งแต่วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายวรวุฒิ อ่อนน่วม
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางสาวศนิ บุญญกุล
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายอรรถภูมิ สู่ ศุภอรรถ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 25 มกราคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
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- นายสุ รพันธ์ พงศ์สุธนะ

- นางสาวทัศนีย ์ กิตอํานวยพงษ์

- นางวนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

- นางศิริลกั ษณ์ เจนนุวตั ร

- นางอรวรรณ เอี่ยมโอภาส

- นางรัชดา เกษมทรัพย์

- นางนัยนา ณี ศะนันท์

ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้ าที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและ
ถอดถอน รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ นการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ 14 คน ดํ ารงตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จํา นวน 1 คน ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ จํา นวน 5 คน และผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์พิ เศษ
จํา นวน 8 คน ในสาขาวิ ช าดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และเสนอเรื่ องเพื่ อ รายงานให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่น ๆ
6.1 เรื่ อง รายงานผลการประเมินตนเอง ของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.2561
ตามมติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 ได้กาํ หนดให้มี
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็ นกําหนดครบ 2 ปี ของวาระสภา
มหาวิทยาลัย (18 เมษายน พ.ศ.2559 – 18 เมษายน พ.ศ.2561) โดยดําเนินการระบบและวิธีการประเมินตนเอง
ดังนี้
1. ประเด็นและขอบเขตการประเมิน
1.1 การทําหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 34 แห่ ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
1.2 การทําหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ. และ สมศ.
2. รูปแบบการประเมิน
2.1 การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2.2 กําหนดระดับประเมิน 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.3 ให้มีบนั ทึกข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ระยะเวลาการประเมิน
ให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยทุก 2 ปี คือสิ้ นปี ที่ 2 และ สิ้ นปี ที่ 4 ของวาระสภา
มหาวิทยาลัย ตามเอกสารการประเมินตนเองที่ได้ผา่ นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน (หรื อภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561)
ผลการดําเนินงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ดาํ เนิ นการประเมินตนเอง
(หรื อ มากที่สุด จากระดับคะแนนเต็ม 5)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

และมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.74
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สรุ ปความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการปฏิบัติหน้ าทีข่ องกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

รายการประเมิน
สภามหาวิทยาลัยกําหนดหรื อทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิท ยาลัยกําหนดหรื อทบทวนยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์
และแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ท ยาลัย ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ หรื อ ระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภามหาวิ ท ยาลัย มี ก ารกํา กับ ติ ด ตามการดํา เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ท ยาลัย ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของ
อธิ การบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่ วมประชุมและมีส่วนร่ วมใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่ วมประชุมและมีส่วนร่ วมใน
การประชุ มอนุ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย
สภามหาวิท ยาลัยดําเนิ นการโดยใช้หลักธรรมาภิ บาลมี การ
กํากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี เพื่ อ ให้ ม หาวิท ยาลัย มี ค วามก้าวหน้ า
รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลัยสนับ สนุ น การปฏิ บ ตั ิ ง านตาม
อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย สรุ ปผลและรายงานการ
ดําเนิ นงานตามมติ ส ภามหาวิท ยาลัยรวมทั้งมี ขอ้ เสนอแนะ
เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็ นประจําทุกปี
รวม

ระดับ
คะแนน
(เต็ม 5)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปล
ความ

4.40

0.74

มาก

4.33

0.90

มาก

5.00

0.00

มากที่สุด

4.67

0.49

มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.93

0.26

มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.87

0.35

มากที่สุด

4.87

0.35

มากที่สุด

4.73

0.59

มากที่สุด

4.74

0.45

มากที่สุด
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ข้ อคิดเห็นอื่น ๆ
1. การประชุ ม สภาสภามหาวิ ท ยาลัย เป็ นเรื่ อ งการขออนุ ม ัติ ซ่ ึ งเป็ นเรื่ อ งที่ ม หาวิ ท ยาลัย
เตรี ยมการมาเป็ นอย่างดีแล้วจึงใช้เวลาไม่มาก
2. ในการประชุ มสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งน่าจะมีวาระ "นโยบาย หรื อยุทธศาสตร์ " และให้
เวลาพอสมควร เพื่ อ ระดมสมองของกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ให้ เต็ม ที่ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในอนาคต
3. ควรให้คณะอนุ กรรมการโดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบการเงินได้รายงานคณะกรรมการ
มากกว่า 1 ครั้ง
4. สภามหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี ก ารประชุ ม ปี ละ 4 ครั้ ง จึ ง ใช้ ร ะบบอนุ ก รรมการของสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุ กรรมการควรทําหน้าที่ให้ครอบคลุม
ทุกด้าน และควรมีการประชุมให้มากขึ้น
5. สภามหาวิท ยาลัย มี ก ารประชุ ม พิ จารณาประเด็ น ต่ าง ๆ ตามบทบาทหน้า ที่ ที่ ก ฎหมาย
กําหนด
6. ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยกระตุน้ และสนับสนุ นให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
7. สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ และงาน
ด้านอื่น ๆ
5.00

4.93

5.00
4.80
4.80

4.67

4.80

4.87

4.87
4.73

4.60
4.40
4.40

4.33

4.20
4.00
3.80

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10

50
เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองที่ผ่านมา
สภามหาวิทยาลัยชุดที่ผา่ นมา ได้ดาํ เนิ นการประเมินตนเองแล้ว รวม 4 ครั้ง โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2554
มีผลการประเมิน 4.53 หรื อ มากที่สุด
ครั้งที่ 2 ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2555
มีผลการประเมิน 4.64 หรื อ มากที่สุด
ครั้งที่ 3 ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2557
มีผลการประเมิน 4.74 หรื อ มากที่สุด
ครั้งที่ 4 ดําเนินการในเดือนเมษายน 2561
มีผลการประเมิน 4.74 หรื อ มากที่สุด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2

ขอความเห็นชอบแต่ งตั้งรองอธิการบดี

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้าง ฝ่ ายกิจการนักศึกษา และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ ดํารงตําแหน่ง รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิจการนักศึกษา

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ การบดี และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดย
ให้ “มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นใน
การบริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.3

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขอแต่ งตั้งอธิการ ยกฐานะหน่ วยงาน และเปลีย่ นชื่ อหน่ วยงาน
6.3.1 เรื่ อง แต่ งตั้งอธิการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

เพื่อความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเห็นควร
แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุ วานันท์ ดํารงตําแหน่ง อธิ การ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ การบดี และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดย
ให้ “มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นใน
การบริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุ วานันท์ ดํารง
ตําแหน่ง อธิ การ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
จึงเรี ยนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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6.3.2 เรื่ อง ยกฐานะหน่ วยงาน
ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรยกฐานะการบริ หารหน่วยงานให้เหมาะสม

หน่วยงาน ดังนี้
1. ยกฐานะคณะทันตแพทยศาสตร์
เป็ น
2. ยกฐานะคณะเภสัชศาสตร์
เป็ น
3. ยกฐานะคณะศิลปะและการออกแบบ เป็ น

จึงให้ยกฐานะ

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ (COLLEGE OF DESIGN)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ การบดี และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดย
ให้ “มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นใน
การบริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
จึงเรี ยนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.3.3 เรื่ อง ปรับเปลี่ยนชื่ อหน่ วยงาน
ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
จึงให้ปรับเปลี่ยนชื่ อหน่วยงาน ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ น วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยี
2. คณะกายภาพบําบัด
เป็ น คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์ การกีฬา
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ การบดี และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดย
ให้ “มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นใน
การบริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
จึงเรี ยนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.4 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างหน่ วยกิต หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต หลักสู ตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่ หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ.
2560) ได้เสนอหลัก สู ตรเพื่ อขอการรั บ รองจากสํานัก งานเลขาธิ ก ารคุ รุส ภา คณะอนุ ก รรมการพิ จารณา
หลักสู ตร สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา ได้พิจารณาหลักสู ตรและมีขอ้ เสนอแนะให้หลักสู ตรเปลี่ ยนการระบุ
ตัวเลขในโครงสร้างหน่ วยกิ ต เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง การขอรับการรับรองและ
การติดตามผลการรับรองปริ ญญาและประกาศนี ยบัตรทางการศึ กษา รายละเอี ยดแนบท้ายประกาศคุ รุสภา
เรื่ อง การรั บรองปริ ญญา และประกาศนี ยบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชี พ พ.ศ. 2557 และการขอ
อนุ ม ัติ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งหน่ วยกิ ต จะต้อ งผ่า นความเห็ น ชอบจากสภาของสถาบัน ก่ อ นเสนอต่ อ
สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภาพิจารณารับรอง จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
1. จากเดิม
EDA 610 การปฏิบตั ิวชิ าชีพการบริ หารการศึกษา 3(0-90-45)
เปลี่ยนเป็ น
EDA 610 การปฏิบตั ิวชิ าชีพการบริ หารการศึกษา 3(90)*

54
*หมายถึง การกําหนดการฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพการบริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หาร
การศึกษา จํานวน 3 หน่วยกิต และมีชวั่ โมงการปฏิบตั ิ จํานวน 90 ชัว่ โมง
2. จากเดิม
EDA 699 วิทยานิพนธ์
12(0-36-18)
เปลี่ยนเป็ น
EDA 699 วิทยานิพนธ์
12 *
*ไม่ตอ้ งระบุรายละเอียดของจํานวนชัว่ โมง
การเปลี่ยนแปลงตัวเลขโครงสร้ างหน่ วยกิตดังกล่ าว จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้ าง
หลักสู ตร จํานวนหน่ วยกิตรวม และคําอธิ บายรายวิชา ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดข้อมูลการวิพากษ์หลักสู ตร
ของคุ รุส ภาลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และข้อมู ลจากมติ คณะอนุ กรรมการประเมิ นฯ วันที่ 28 พฤษภาคม
2561 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อคุรุสภา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.5 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างหน่ วยกิต หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างหน่ วยกิ ต หลัก สู ตรศึ กษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
ตามที่ หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ.
2560) ได้เสนอหลัก สู ตรเพื่ อขอการรั บ รองจากสํ านัก งานเลขาธิ ก ารคุ รุส ภา คณะอนุ ก รรมการพิ จารณา
หลักสู ตร สํานักงานเลขาธิ การคุ รุสภา ได้พิจารณาหลักสู ตรและมีขอ้ เสนอแนะให้เปลี่ยนการระบุตวั เลขใน
โครงสร้างหน่วยกิต เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง การขอรับการรับรองและการติดตาม
ผลการรับ รองปริ ญญาและประกาศนี ยบัตรทางการศึ กษา รายละเอี ยดแนบท้ายประกาศคุ รุสภา เรื่ อง การ
รั บ รองปริ ญ ญา และประกาศนี ย บัต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ ประกอบวิช าชี พ พ.ศ. 2557 และการขออนุ ม ัติ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างหน่ วยกิ ต จะต้องผ่านความเห็ นชอบจากสภาของสถาบัน ก่อนเสนอต่อสํานักงาน
เลขาธิ การคุรุสภาพิจารณารับรอง จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้
1. จากเดิม
ECI 609 การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชี พ
3(0-90-45)
เปลี่ยนเป็ น
ECI 609 การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชี พ
3(90)*
*หมายถึง การกําหนดการฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพครู จํานวน 3 หน่วยกิต และมีชวั่ โมงการ
ปฏิบตั ิ จํานวน 90 ชัว่ โมง
2. จากเดิม
ECI 610 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1 3(0-120-60)
เปลี่ยนเป็ น
ECI 610 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1 3(240)*
*หมายถึง การกําหนดการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา จํานวน 3 หน่วยกิต
และมีชวั่ โมงการปฏิบตั ิการสอน จํานวน 120 ชัว่ โมง และมีชวั่ โมงการปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ จํานวน 120 ชัว่ โมง
3. จากเดิม
ECI 611 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-120-60)
เปลี่ยนเป็ น
ECI 611 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2 3(240)*
*หมายถึง การกําหนดการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา จํานวน 3 หน่วยกิต
และมีชวั่ โมงการปฏิบตั ิการสอน จํานวน 120 ชัว่ โมง และมีชวั่ โมงการปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ จํานวน 120 ชัว่ โมง
4. จากเดิม
ECI 699 วิทยานิพนธ์
12(0-36-18)
เปลี่ยนเป็ น
ECI 699 วิทยานิพนธ์
12
*ไม่ตอ้ งระบุรายละเอียดของจํานวนชัว่ โมง
การระบุตวั เลขดังกล่าว จะไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสู ตร จํานวนหน่วยกิตรวม
ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอี ยดข้อมู ลการวิพากษ์หลักสู ตรของคุ รุสภาลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และข้อมู ลจากมติ
คณะอนุกรรมการประเมินฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
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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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างหน่ วยกิ ต หลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อคุรุสภา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.6 เรื่ อง ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรั บคําอธิ บ ายรายวิชาหลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่ หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ.
2560) ได้เสนอหลักสู ตรเพื่อขอการรับรองจากสํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสู ตร
สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา ได้พิจารณาหลักสู ตรและมีขอ้ เสนอแนะให้หลักสู ตรปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน
1 รายวิชา ได้แก่ ECI 605 ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็ นครู (Language and Culture for Professional
Teachers) และการขออนุมตั ิปรับคําอธิ บายรายวิชาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาของสถาบัน ก่อนเสนอ
ต่อสํานักงานเลขาธิ การคุรุสภาพิจารณารับรอง (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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการปรับคําอธิ บายรายวิชา ECI 605 ภาษาและวัฒนธรรม ความเป็ นครู
(Language and Culture for Professional Teachers) หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตรและ
การสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อคุรุสภา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.7 เรื่ อง แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2561 และรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต โดย ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ได้
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2559 โดย
ดําเนินการตรวจสอบเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินและบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการตรวจสอบการบริ หารจัดการ
ผลการตรวจสอบ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. การประเมินและบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control)
1.1 ให้เพิม่ จํานวนนักวิจยั ระดับ Mentors แต่ละคณะวิชา เพือ่ ช่วยอาจารย์ที่ยงั มีประสบการณ์นอ้ ย
1.2 เพิ่มการเรี ยนภาษาด้วยประสบการณ์ ให้มีการใช้การสื่ อสารภาษาอังกฤษเป็ น Medium
ทําระบบการสอบ Exit Exam
1.3 ประชุมรายคณะในมาตรการการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ และดําเนิ นการตามมาตรการอย่าง
เข้มงวด
1.4 จัดระบบเพื่อเอื้ออาจารย์สาํ หรับทําวิจยั เช่น เวลา ทุนวิจยั ฯลฯ
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ตน้ ทุนของหลักสู ตร ควบคุมการเปิ ดหลักสู ตร
1.6 จัดทําแผนการจ่ายเงินและแนวโน้มในอนาคต
1.7 ปรับปรุ งหลักสู ตร รวมทั้งยุบรวมเพื่อให้เป็ นหลักสู ตรที่ตรงตามความต้องการ
2. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
2.1 ระบบบัญชีและการรายงาน
2.2 การบริ หารลูกหนี้และเจ้าหนี้
2.3 การจัดเก็บรายได้
2.4 การจัดซื้อ / วงจรรายจ่าย
2.5 การบริ หารโครงการก่อสร้าง
2.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. การตรวจสอบการบริ หารจัดการ (Management Audit)
รายการประเมิน
ธรรมาภิบาล และภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร (อธิ การบดี)
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
คณะวิชา 16 คณะ
คณะวิชา 17 คณะ
คณะวิชา 3 คณะ

1.
2.

3.

4.

ผลประเมิน
4.80
4.74
3.50-4.00
3.00-3.49
≤ 3.00

แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2561
แนวทางการตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Audit) และ
แนวทางการตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit)
จะดําเนิ นการตรวจสอบโดยการศึกษาข้อมูล คู่มือบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในระดับ
หน่วย
แนวทางการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิภายใต้มาตรฐาน COBIT 4.1
จัดประชุม Focus Group เพื่อเก็บข้อมูลสําหรับการตรวจสอบภายใน
แนวทางการตรวจสอบการบริ หาจัดการ (Management Audit)
ตรวจข้อ มู ล จากเอกสาร และรายงานของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ได้ แ ก่ แผนกลยุ ท ธ์ แผนพัฒ นา
แผนปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
1. ในปั จจุบันอัตราการเกิดของประชากรลดลง มีผลต่ อจํานวนนักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาลดลง ทํา
ให้ รายรั บ ของมหาวิท ยาลัย ลดลง ควรพิ จ ารณาดํ า เนิ น การเรื่ อ งการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
หลักสู ตรระยะสั้ น เพื่อลดความเสี่ ยงจากจํานวนนักศึกษาทีล่ ดลง
2. ควรต้ องมีการจัดอบรมในเรื่ อง Research Methodology ให้ มากขึน้ เพื่อให้ อาจารย์ เข้ าใจ
วิธีการทําวิจัย ซึ่งจะส่ งผลให้ มีผลงานวิจัยมากขึน้
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6.8

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560

คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้สาํ เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 254 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 254 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่

คณะ

2/2560

1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

4

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

24

3. คณะเทคนิคการแพทย์

139

4. คณะพยาบาลศาสตร์

3

5. คณะเภสัชศาสตรบัณฑิต

16

6. คณะกายภาพบําบัด

64

7. คณะนิติศาสตร์

4
รวม

254

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 254 คนตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้

ภาคการศึกษาที่ 2

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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6.9

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติก ารให้ป ริ ญญาแก่ ผูส้ าํ เร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 173 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 173 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่
2/2560

1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่

9

2. สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์

1

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

3

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

3

5. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

8

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

7. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

3

9. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

10

10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

6

11.สาขาวิชาบัญชี

3

12. สาขาวิชาดนตรี

10

13. สาขาวิชานิติศาสตร์

10

14. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ

1

15. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

11

16. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

23

17. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ

10

18. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

2

19. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

11

20. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (นานาชาติ)

10
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ภาคการศึกษาที่

สาขาวิชา

2/2560

21. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา

1

22. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

7

23. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6

24. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม

5

25. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

7
รวม

173

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 173 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้

ภาคการศึกษาที่ 2

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.10

รายงานผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญของมหาวิทยาลัยรั งสิ ตในช่ วงปี 2560-2561

เรื่ อง

เนื่องจากในช่วงปี 2560 - 2561 นี้ มหาวิทยาลัยได้สร้างผลงาน ที่ดาํ เนิ นการต่อเนื่องมาหลายปี บาง
ผลงานได้ดาํ เนิ นการลุล่วงไปแล้ว และผลงานบางส่ วนกําลังจะนําเสนอต่อสาธารณะ
ผลงานเหล่านี้ เป็ นการสะท้อนจุดยืน แนวคิด และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิ ตที่สาํ คัญ
ได้แก่
1. การส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรม
2. การบูรณาการความรู ้จากหลายคณะ วิชา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรื อโครงการ ที่ตอบสนองการ
แก้ปัญหาของประเทศ และมีคุณภาพระดับมืออาชีพ
3. เป็ นตัวอย่างแนวทางการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ส่งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ผา่ นการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
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โดย ขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 4 เรื่ อง ได้แก่
1. งานวิจยั และผลิตภัณฑ์ยาต้านมะเร็ ง ที่สกัดจากกัญชา
2. ละครเพลงเรื่ อง “แกะดํา โลกสวย The Musical”
3. ภาพยนตร์ Animation เรื่ อง “ครุ ฑ มหายุทธ หิ มพานต์”
4. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2561
งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ ยาต้ านมะเร็งทีส่ กัดจากกัญชา
คณบดีวทิ ยาลัยเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ธนภัทร ทรงศักดิ์ ได้รายงานผลการวิจยั และผลิตภัณฑ์ยาต้าน
มะเร็ งที่สกัดจากกัญชา ที่ดาํ เนินการโดยคณาจารย์วทิ ยาลัยเภสัชศาสตร์ โดยสรุ ป ดังนี้
1. กัญชามีฤทธิ์ ทางชีวภาพหลากหลาย เช่น มีผลต่อระบบประสาทส่ วนกลาง ทําให้เปลี่ยนแปลงความ
รับรู ้และความทรงจํา ฤทธิ์ แก้ปวด ต้านการอักเสบและต้านการชัก กระตุน้ ความอยากอาหาร และ ลดการ
คลื่นไส้อาเจียน
2. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ เริ่ มต้นการวิจยั โดยขอรับมอบกัญชาของกลาง (พืชแห้ง) จํานวน 40 กก. จาก
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
3. โครงการวิจยั Phase 1 (พ.ศ.2560) ที่ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จ ได้แก่
3.1 การวิจยั เรื่ อง “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสําคัญปริ มาณสู งในพืชกัญชา” โดย
รศ.ดร.เภสัชกรหญิง นริ ศา คําแก่น
3.2 การวิจยั เรื่ อง “การออกฤทธิ์ ของ P-tetrahydrocannabinol ต่อการเจริ ญเติบโตและลุกลามของเซล
มะเร็ งทางเดินนํ้าดีในหลอดทดลอง” ของ ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุ รางค์ ลีละวัฒน์ ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ชิ้นแรกใน
โลกที่วจิ ยั โดยนําสาร THC จากกัญชามาใช้ และพบว่ามีผลยับยั้ง ลดการเจริ ญเติบโตและการลุกลามของเซล
มะเร็ งทางเดินนํ้าดีในหลอดทดลอง และผลวิจยั นี้ จะพัฒนาไปสู่ การวิจยั ในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ต่อไป
3.3 การพัฒนาตํารับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา โดย อ.เภสัชกรหญิง วรวรรณ
สายงาม ซึ่ งดําเนินการแล้วเสร็ จ (และมหาวิทยาลัยได้จดั แถลงข่าวต่อสื่ อมวลชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561)
จากความสําเร็ จดังกล่าว ประกอบกับการผลักดันจากหลายภาคส่ วนในสังคม ที่เรี ยกร้องให้รัฐบาล
ส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เรื่ องกัญชาอย่างจริ งจัง ในที่สุด รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนํากัญชา
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยคณบดีวทิ ยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการด้วย
4. โครงการวิจยั Phase 2 (พ.ศ.2561) ประกอบด้วยงานวิจยั และโครงการต่างๆ ดังนี้
4.1 การวิจยั เรื่ อง “หลักการที่ดีในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชกัญชาที่มีผลต่อปริ มาณสารสําคัญ
ในกัญชา” โดยมหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ก่อสร้างโรงปลูกกัญชาบนดาดฟ้าอาคารคุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์
4.2 การพัฒนาสู ตรตํารับยาเม็ดเวเฟอร์ แตกตัวเร็ วในช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชาด้วย
การทําแห้งแบบเยือกแข็ง

63
5. โครงการวิจยั Phase 3 (พ.ศ.2562) ได้แก่
5.1 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาจากสารสกัดกัญชา มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
อนุมตั ิวงเงินงบประมาณเพื่อการก่อสร้างแล้ว
5.2 โครงการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาประสิ ทธิ ผลของสเปรย์กญั ชา (cannabis oromucosal spray) เพื่อ
บรรเทาอาการปวดประสาท neuropathic pain หรื อโรคปลอกประสาทอักเสบ multiple sclerosis
5.3 โครงการศึกษาประสิ ทธิ ผลของสเปรย์กญั ชาเพื่อบรรเทาอาการปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
(รายละเอียดตาม Presentation)
ละครเพลง เรื่ อง “แกะดํา โลกสวย The Musical”
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร ผศ.สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ ได้รายงานความเป็ นมาและแนว
ทางการจัดสร้างละครเพลงเรื่ อง “แกะดํา โลกสวย The Musical” โดยสรุ ป ดังนี้
1. วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 หนังสื ออัตชีวประวัติ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เรื่ อง “แกะดํา โลกสวย”
โดย ผศ.สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ ได้เผยแพร่ ในวาระครบรอบวันเกิด 79 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ หนังสื อเล่มนี้
เป็ นแรงบันดาลใจ ให้นาํ มาสร้างเป็ นละครเพลง เพื่อจัดแสดงในวาระวันเกิดครบรอบ 80 ปี ใน พ.ศ.2561
2. งานละครเพลง “แกะดํา โลกสวย The Musical” เกิดขึ้นได้ดว้ ยความร่ วมมือของคณะ/วิทยาลัย ต่างๆ
ได้แก่ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี คณะศิลปะและการออกแบบ คณะ Digital Art และโรงเรี ยน
สาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ งเป็ นโครงงานที่มีขนาดใหญ่มาก คือประกอบด้วยฉากการแสดง 17 ฉาก, บท
เพลง 24 เพลง, มัลติมีเดีย 42 ชิ้น, นักแสดง นักดนตรี นักร้องประสานเสี ยง รวมกว่า 300 คน และเสื้ อผ้า
นักแสดง 3 ยุคสมัย บุคลากรที่ร่วมในกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า และ
นักเรี ยนนักศึกษาปั จจุบนั
3. ละครเพลง “แกะดํา โลกสวย The Musical” เป็ นตัวอย่างรู ปธรรมของการทําให้ “การเรี ยนกับการ
ทํางานจริ ง เป็ นสิ่ งเดียวกัน” โดยได้ปรับการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มาปฏิบตั ิงานจริ ง ใน
กิจกรรมละครทุกขั้นตอน ทั้งด้านการแสดงและทีมงานเบื้องหลัง ซึ่ งประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้
สาขาสื่ อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 4 วิชา
PAC 114 การแสดงเพื่อสังคม
PAC 223 เทคโนโลยีเพื่องานสื่ อสารการแสดง
PAC 331 เทคนิคการแสดงทางวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์
PAC 491 สัมมนางานสื่ อสารการแสดง
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วิทยาลัยดนตรี 1 วิชา
MUS 238 การแสดงสําหรับนักร้อง
สาขาวิทยุโทรทัศน์ 1 วิชา
RTV 222 การเขียนบทและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
สาขามัลติมีเดีย 1 วิชา
MMD 314 การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ออนไลน์
สาขาสื่ อสารการตลาด 1 วิชา
IMC 312 การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสื่ อสารการตลาด
สาขาการประชาสั มพันธ์ 1 วิชา
PRS 238 สื่ อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ละครเพลง “แกะดํา โลกสวย The Musical” ได้จดั แสดงรวม 6 รอบ ตั้งแต่วนั ที่ 8 – 13 พฤษภาคม
พ.ศ.2561 ณ ศาลาดนตรี สุ ริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิ ต และประสบความสําเร็ จด้วยดี
(รายละเอียด ตาม Presentation)
ภาพยนตร์ Animation เรื่ อง “ครุ ฑ มหายุทธ หิมพานต์ ”
คณบดีคณะ Digital Art อ.อํานวยวุฒิ สาระศาลิน ได้รายงานความเป็ นมาของการสร้าง
ภาพยนตร์ Amination เรื่ อง “ครุ ฑ มหายุทธ หิ มพานต์” และกําหนดการฉายภาพยนตร์ โดยสรุ ป ดังนี้
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยคณะ Digital Art คณะศิลปะและการออกแบบ วิทยาลัยดนตรี และ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้ดาํ เนินการสร้างภาพยนตร์ Animation เรื่ อง “อโยธยา” ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 โดยสภา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้อนุมตั ิให้มหาวิทยาลัย จัดตั้งบริ ษทั อาร์ เอสยู แอนิเมชัน่ จํากัด เพื่อลงทุนในโครงการ
สร้างภาพยนตร์ ดงั กล่าว โดยใช้งบประมาณรวม 80 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (มติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2557 วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557)
บัดนี้ การสร้างภาพยนตร์ Animation ได้แล้วเสร็ จสมบูรณ์ ในชื่ อเรื่ อง “ครุ ฑ มหายุทธ หิ มพานต์”
โดยใช้งบประมาณจัดสร้างไม่เกิน 80 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่ต่าํ มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพงานหรื อ
เปรี ยบเทียบกับการลงทุนของบริ ษทั สร้างภาพยนตร์ ทว่ั ไป ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและศักยภาพ
ของคณะวิชาอันหลากหลาย มีการบูรณาการ และมีทิศทางที่แน่วแน่วา่ คณะ/วิทยาลัย ไม่เพียงสอนหนังสื อได้
แต่ตอ้ งสร้างงานจริ งสู่ สังคมได้ในระดับคุณภาพสู งสุ ด
ภาพยนตร์ Animation เรื่ อง “ครุ ฑ มหายุทธ หิ มพานต์” จึงเป็ นสิ่ งที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต ภาคภูมิใจว่า
เป็ นผลงานคุณภาพสู งสุ ด ด้วยต้นทุนตํ่าสุ ด ที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทย ไม่สามารถทําได้
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มหาวิทยาลัย จึงขอเรี ยนแจ้งกําหนดการฉายภาพยนตร์ เรื่ อง “ครุ ฑ มหายุทธ หิ มพานต์ “ ดังนี้
การฉายรอบปฐมทัศน์
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย ศูนย์การค้า สยาม
พารากอน เวลา 19.00 น.
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
จะเสด็จ
ทอดพระเนตรภาพยนตร์ เรื่ อง “ครุ ฑ มหายุทธ หิ มพานต์” โดยเสด็จถึงโรงภาพยนตร์ เวลา 18.30 น
มหาวิทยาลัย จึงขอเรี ยนเชิ ญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่ วมรับเสด็จฯ และชมภาพยนตร์ ใน
วัน เวลา ดังกล่าว
การฉายรอบสื่ อมวลชน
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย ศูนย์การค้า
สยามพารากอน
และภาพยนตร์ เรื่ อง “ครุ ฑ มหายุทธ หิ มพานต์” จะเริ่ มฉายพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ทุกโรงภาพยนตร์ ทัว่ ประเทศ ในเครื อเมเจอร์ และ SF
(รายละเอียดตามวิดีทศั น์)
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2561
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รายงานกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา
2561 ซึ่ งได้จดั ขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยสรุ ป ดังนี้
มหาวิทยาลัยถือว่างานปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ เป็ นวาระสําคัญที่จะสื่ อสารปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย แก่นกั ศึกษา โดยรู ปแบบหลักของงาน ประกอบด้วยงาน
ศิลปะการแสดง
ประเภทต่างๆ , สุ นทรพจน์ของอธิ การบดีในฐานะผูน้ าํ องค์การ และการยกย่อง ให้รางวัลแก่บุคคล คณะบุคคล
หรื อโครงการ กิจกรรมที่มีความโดดเด่น สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย (เช่นรางวัลฐานันดร 4
ทองคํา , รางวัลสังคมธรรมาธิ ปไตยฯ) และที่เป็ นพิเศษสําหรับปี การศึกษา 2561 คือ มหาวิทยาลัยได้กาํ หนด
แนวทางการจัดการศึกษาใหม่ ที่มีเป้ าหมายสู่ ความเป็ น Regenerative Start up Entrepreneurship มหาวิทยาลัย
จึงจัดให้มีการมอบรางวัล Rangsit Innovative Start Up Award ในปี นี้ดว้ ย
(รายละเอียด ตาม VTR)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และร่ วมชื่ นชมในผลงาน และความสํ าเร็จของมหาวิทยาลัย

เลิกประชุ มเวลา 19.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

