รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
8.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
11. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
12. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
13. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
14. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
16. นายเชิญพร เต็งอานวย
17. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
นายธนภัทร เอกกุล
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายกสิ ณ จันทร์เรื อง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นายภูมิณวัธน์ ตั้งศรี พูลผล
นางวรภาณุ์ อุดล
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

18.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.40 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 รายงานผลการดาเนินงานและสั งเคราะห์ มติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2558

คาขอ
ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ทาหนังสื อรายงานผลการดาเนินงานและสังเคราะห์มติสภา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2558 เป็ นรู ปเล่มเรี ยบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรมอบหนังสื อรายงานผลการดาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปี การศึกษา 2558 ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.2.2 เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2558 และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558
(มติเวียน ครั้งที่ 7/2559)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออก
หลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
โดยมีผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 รวมจานวนทั้งสิ้ น
1,869 คน มีรายละเอียดดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558
1.
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
4
คน
2.
คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน
1
คน
3.
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
จานวน
1
คน
4.
คณะนิติศาสตร์
จานวน
4
คน
5.
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จานวน
2
คน
6.
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
จานวน
5
คน
7.
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
จานวน
2
คน
รวม
19
คน
1.
2.
3.
4.
5.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
175
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
213
คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน
16
วิทยาลัยนิเทศศาตร์
จานวน
337
คณะศิลปะและการออกแบบ
จานวน
46

คน
คน
คน
คน
คน

4
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

คณะเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
สถาบันการบิน
วิทยาลัยนานาชาติจีน
คณะดิจิทลั อาร์ ต
คณะรัฐศาสตร์

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

18
181
73
6
73
72
31
152
32
28
70
27
32
37
6
4
194
27
1,850

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,869

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

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 7/2559 เรื่ อง ขออนุมตั ิการ
ให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2558 ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5
ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 1/2558
โดยไม่ มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3
3.1

เรื่ อง

เรื่ อง

ประจาทางวิชาการ (ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ
วาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
ขออนุมัติแต่ งตั้งตาแหน่ งทางวิชาการคลินิก

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิก จานวน 3 คน
ข้ อเท็จจริง
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิงาน
ด้านคลิ นิกมาเป็ นระยะเวลานาน จึงเห็ นสมควรขออนุ มตั ิแต่งตั้งอาจารย์ประจาเพื่อดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
คลินิก จานวน 3 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์คลิ นิก นพ.วีระศักดิ์ ศริ นนภากร
เวลาในการทางาน 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2535 – จนถึงปัจจุบนั เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
ต่อมไร้ท่อ
ผลงานโดดเด่น
- การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ทั้งในเรื่ องการควบคุม การคัดกรอง การรักษา
ภาวะแทรกซ้อนเฉี ยบพลัน แผลในผูป้ ่ วยเบาหวาน และการผ่าตัดในผูป้ ่ วยเบาหวาน
แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์
2. นพ.สุ พรรณ ศรี ธรรมมา
เวลาในการทางาน 36 ปี ตั้งแต่ 2523 – ปัจจุบนั เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน เวชศาสตร์
ป้ องกันและสังคม
ผลงานโดดเด่น
- การพัฒนาเครื อข่ายห้องปฏิบตั ิการเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้ องกัน
โรคธาลัสซีเมียของประเทศ

6
- ระบบประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ทางห้องปฏิบตั ิการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสั งคม
3. รองศาสตราจารย์คลิ นิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
เวลาในการทางาน 36 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2523 – ปัจจุบนั เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชศาสตร์
ผลงานโดดเด่น
- ตารา เรื่ อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ตารา เรื่ อง คุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ผลงานจานวนหลายเรื่ อง เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ตาแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2548 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 เมษายน 2559 และ
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559)
2. คณะกรรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
และ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 17 สิ งหาคม 2559)
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้งตาแหน่ งทางวิช าการคลิ นิก พ.ศ. 2549 ข้อ 5
ความว่า ให้คณบดี พิจารณาอาจารย์ประจาทางคลิ นิกที่ สมควรได้รับ การแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่ วยศาสตราจารย์คลิ นิก
รองศาสตราจารย์ค ลิ นิ ก และศาสตราจารย์ค ลิ นิ ก เสนอชื่ อ พร้ อ มแบบประวัติ ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิในการแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิกดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ และเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอให้ ฝ่ายเลขานุการ ประสานงานไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อให้ จัดทา
ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดเพิม่ เติมในส่ วนของ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงานด้ านคลินิก
งานด้ านวิจัย หรื อการแต่ งตารา
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3.2 เรื่ อง การขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ มหาวิท ยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. บุญสม เกษะประดิษฐ์
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ เป็ นทุ นวิจยั จากภายนอก และผลงานตีพิ มพ์ และจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา แผน
วิทยานิพนธ์ที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าผูน้ าทางสั งคม ธุ รกิ จและการเมื อง วิทยาลัย นวัตกรรมสังคม ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจาหลัก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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3.3 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยนานาชาติจีน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต (หลักสู ตร
นานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนานาชาติจีน
ข้ อเท็จจริง
วิท ยาลัย นานาชาติ จีน มี ความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาเลื อกเสรี หลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
ICC 101 การฟังและการพูดภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Chinese Listening and Speaking)
ICC 102 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Chinese Reading and Writing)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อานาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิชา หมวดวิช าเลื อกเสรี หลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต (หลัก สู ตร
นานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 5/2559 วันพุธ
ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิขอเปิ ดรายวิชา หมวดวิชาเลื อกเสรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต (หลักสู ตร
นานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.4 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.4.1 หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ 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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.2 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ 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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
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สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.3 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรั ฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.4 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.5 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิ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
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของสถาบัน
อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ตรปรัช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ วิทยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4.6 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) และ
สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) และ สาขาวิชาการจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิ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 “สภาสถาบั น มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) สาขาวิชาการจัดการความ
มั่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.4.7

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสั งคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิ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 “สภาสถาบั น มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.8 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวิสาหกิ จ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน และ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"

18
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ 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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุ น และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.9 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้ างสรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ 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 “สภาสถาบั น มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รเทคโนโลยีบ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ เกมมัล ติ มี เดี ย และสาขาวิช าเทคโนโลยีสื่ อ สร้ างสรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.4.10

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิ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 “สภาสถาบั น มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.11 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.12 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญใน
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สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4.13 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ 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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.14 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ 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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ประเทศไทยยังมีความต้ องการพยาบาลอีกจานวนมาก การขยายการผลิตพยาบาล
มีตัวอย่ าง กรณีประเทศสหรั ฐอเมริกา เปิ ดรับผู้จบปริญญาตรีจากสาขาต่ างๆ สามารถเรียน
สาขาพยาบาลอีก 2 ปี แล้ วออกไปเป็ นพยาบาลชุ มชน จึงควรพิจารณาว่ าคณะพยาบาลศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต จะทาเช่ นนีไ้ ด้ หรื อไม่
2. ปัญหาการผลิตพยาบาลเพิม่ มีข้อติดขัดทีเ่ กณฑ์ ของสภาการพยาบาลในเรื่ องการ
กาหนดสั ดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา การกาหนดสั ดส่ วนบางแห่ ง
1 : 16 บางแห่ ง 1 : 20 แต่ ประเทศไทยกาหนดที่ 1 : 8 และมีการออกกฎใหม่ เป็ น 1 : 6
จึงจะสร้ างปัญหาอุปสรรคในการผลิตพยาบาลอย่ างมาก

3.5 เรื่ อง ขอปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสู ตร จานวน 4 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558
“อาจารย์ประจาหลักสู ตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่ มีคุณสมบัติตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสู ตรที่ เปิ ด
สอน ซึ่ งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจยั ในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรหลายหลักสู ตรได้
ในเวลาเดี ยวกัน แต่ตอ้ งเป็ นหลักสู ตรที่ อาจารย์ผูน้ ้ นั มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสู ตร “อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริ หารและพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสู ตร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
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หลักสู ตรต้องอยูป่ ระจาหลักสู ตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา โดยจะเป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรเกินกว่า 1
หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุ วทิ ยาการหรื อสหวิทยาการ ให้เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรได้อีกหนึ่ ง
หลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ดังนี้
1.1 ปริ ญญาโท “อาจารย์ประจาหลักสู ตร” มีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั “อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร” จานวนอย่างน้อย 3 คน มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
1.2 ปริ ญญาเอก “อาจารย์ประจาหลักสู ตร” มีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อ
ขั้นต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่า งน้ อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อ นหลัง โดยอย่า งน้ อ ย 1 รายการต้อ งเป็ น
ผลงานวิจยั “อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร” จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่ า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่ มีตาแหน่ งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
ในการนี้ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จานวน 4 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะบริ หารธุ รกิจ
2. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
3. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
4. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิป รับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร
เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.6 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีมติกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่ องการขออนุมัติ MOU โดยมอบ
อานาจให้ มหาวิทยาลัยสามารถทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
องค์ กรต่ างๆ ได้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้ รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่ อไป
การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of Lodz, Poland

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Lodz, Poland
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Lodz, Poland โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การท าวิ จ ัย การบรรยาย และการประชุ ม ร่ ว มกัน การ
แลกเปลี่ ยนนักวิชาการและนักวิจยั การแลกเปลี่ ยนนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสารทางวิชาการร่ วมกัน
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University
of Lodz, Poland
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ และบันทึกข้ อตกลงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาและบุคลากร ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kajaani University of Applied Sciences, Finland

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ และบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kajaani University of Applied Sciences, Finland
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ และบันทึกข้อตกลงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kajaani University of Applied Sciences, Finland
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนาหลักสู ตรการศึกษา และการทาวิจยั
ร่ วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารทางวิชาการร่ วมกัน และการทาโครงการความร่ วมมืออื่นๆระหว่างสถาบัน
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อ และบัน ทึ ก ข้อตกลงการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษาและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kajaani University of Applied Sciences, Finland
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.8 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Applied Sciences Upper Austria, Austria

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Applied Sciences Upper Austria, Austria
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Applied Sciences Upper Austria, Austria โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนบุคลากร
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทาวิจยั ร่ วมกัน
2. สาระสาคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
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มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ าที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of
Applied Sciences Upper Austria, Austria
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.9

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Thabyay Education Foundation, Myanmar

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Thabyay Education Foundation, Myanmar
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Thabyay Education Foundation, Myanmar โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การให้ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาพม่าและ
การร่ วมมือทางวิชาการกับหลักสู ตร
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
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มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ าที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Thabyay
Education Foundation, Myanmar
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), India
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), India
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), India โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- การทากิจกรรมทางวิชาการและการวิจยั ทางด้านอายุรเวท
- การสร้างมาตรฐานทางวิชาการและหลักสู ตรระยะสั้นและกลาง
- การพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมทางการวิจยั และนวัตกรรม
ทางอายุรเวท
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- การสร้างความเป็ นผูน้ าทางวิชาการในด้านการสอน การทาวิจยั และการพัฒนา
นโยบายต่างๆ
- การสารวจความเป็ นไปได้ของความร่ วมมือทางการวิจยั และการสร้างกลยุทธ์เพื่อ
เผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยั ที่เสร็ จสิ้ น
- การเป็ นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือทางอายุรเวท
- การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การสัมมนา การประชุมทางด้านอายุรเวท
- สนับสนุนการนาระบบอายุรเวทไปใช้อย่างปลอดภัยในประเทศไทย
- วิเคราะห์จุดแข็งและข้อแตกต่างสถาบันที่มีโปรแกรมทางวิชาการหรื อวิจยั ด้าน
อายุรเวท และสนับสนุนส่ งเสริ ม
- การดูแลรับผิดชอบในส่ วนอื่นๆ เช่น การบริ การทางคลินิกเพื่อการสาธิ ตภาคปฏิบตั ิ
ในโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมของทางสถาบันโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งในด้าน
ระยะเวลาและเงื่อนไขของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Central
Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), India
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อสั งเกตเพิม่ เติมว่ า แนวโน้ มปัจจุบัน จานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะน้ อยลง บางสาขาวิชาอาจไม่ มีงานทา แต่ การแพทย์แผนไทย, แผนตะวันออก ยังมีความต้ องการ
โดยเฉพาะในชุ มชน ปัจจุบันหลายตาบลสามารถจัดตั้งศูนย์ แพทย์ แผนไทย เป็ นวิสาหกิจชุ มชน
(Social Enterprise) ดังนั้นสาขาการแพทย์แผนไทยจึง ยังเป็ นทีต่ ้ องการของชุ มชน

3.11 เรื่ อง การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
North American University, U.S.A.
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
North American University, U.S.A.
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
North American University, U.S.A. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
- การทาหลักสู ตร 2+2 ศึกษาในหลักสู ตร Bachelor of Science ในขอบข่ายของ
Computer Science และ Business Administration
- การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
- การจัดและการเข้าร่ วมการประชุม
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสารทางวิชาการร่ วมกัน
- การทาวิจยั ร่ วม
- การรับสมัครนักศึกษา
- การเทียบโอนหน่วยกิต
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ North
American University, U.S.A.
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.12 เรื่ อง

ทีประชุ มมีมติอนุมัติ
การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of Burgundy,
Dijon, France

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Burgundy, Dijon, France
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Burgundy, Dijon, France โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรทุน และผูบ้ ริ หาร
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- การร่ วมกันพัฒนาหลักสู ตร
- การพัฒนาหลักสู ตรการวิจยั
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารทางวิชาการร่ วมกัน
- โครงการความร่ วมมืออื่นๆระหว่างสถาบัน
2. สาระสาคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University
of Burgundy, Dijon, France
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.13 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือด้ านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ เทศบาลตาบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

คาขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ได้ท าบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อด้านวิชาการ และศิ ลปวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ เทศบาลตาบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ข้ อเท็จจริง
มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ได้ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อ ด้านวิช าการ และศิ ล ปวัฒ นธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ เทศบาลตาบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ความร่ วมมือด้านวิชาการ
พัฒนาโครงการวิจยั การให้ทุนการศึกษา การจัดสัมมนา การบรรยาย การนาเสนอผลงาน การ
ฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา และชุ มชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กบั บุคลากรของเทศบาลตาบล
เขมราฐ รวมทั้งโอกาสในการได้รับทุนจากเทศบาลตาบลเขมราฐ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ ายรวมทั้งบุคคล
ทัว่ ไป ท้องถิ่น และภาคเอกชน
2. ความร่ วมมือด้านทรัพยากร
เอื้อให้มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเท่าที่เป็ นไปได้ ซึ่ งรวมถึงการแลกเปลี่ยนผูท้ รงคุณวุฒิในการ
บรรยายทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการใช้พ้ืนที่จดั กิจกรรม เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ด้านวิชาการและสังคม หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ท้ งั สองฝ่ ายเห็นร่ วมกัน
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สาระสาคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ เทศบาลตาบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.14 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิ ต ยังมีความร่ วมมือกับท้ องถิ่นหลายแห่ ง เช่ น MOU กับ
เทศบาลเมืองน่ าน เพื่อช่ วยเหลือท้องถิ่นทางด้ านวิชาการ การวิจัยและอีกหลายสาขาวิชา
นอกจากนี้ ยังมีความสั มพันธ์ และความช่ วยเหลือด้ านการเกษตรกับท้องถิ่นในจังหวัด
ยะลา สตูล อีกด้ วย
2. ปัจจุบันมี 4 องค์ กรได้ ลงนามความร่ วมมือในการร่ วมกันพัฒนาท้ องถิ่น ได้ แก่
กรมการพัฒนาชุ มชน, กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น, สถาบันพัฒนาองค์ กรชุ มชน(พอช.)
และ สสส. ถ้ ามหาวิทยาลัยรังสิ ตสร้ างความร่ วมมือกับเครื อข่ ายนีด้ ้ วยก็จะเป็ นประโยชน์
ยิง่ ขึน้
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2558

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 24 คน

ระดับปริ ญญาเอก
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ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 24 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

1. สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ

5

2. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง

8

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8

4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1

5. สาขาวิชาการศึกษา

2
รวม

24

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิ การให้ปริ ญญาแก่ ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึ กษาที่ 2
ปี การศึกษา 2558 จานวน 24 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15 เรื่ อง ขออนุมัติเพิม่ ภาษาทีใ่ ช้ ในการเรี ยนการสอน ของหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุรกิจ
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คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเพิม่ ภาษาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
คณะบริ หารธุ รกิ จ มีความประสงค์ข อเพิ่ ม ภาษาที่ ใช้ในการเรี ยนการสอน ของหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) ดังนี้
เดิม ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใหม่ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อานาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอเพิ่ ม ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอน ของหลัก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบั ณ ฑิ ต (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ ร กิ จ เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลัย และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อง

4.1
คาขอ

วาระด้ านตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
เรื่ อง ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
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ข้ อเท็จจริง
ตามที่อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้งที่
2/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
และครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ท าหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี ของ ผศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุน้ ประเมินผลให้
ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต ของ นายสุ ทศั น์ ปาละมะ
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาววาริ นทร์ บินโฮเซ็น
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ของ นายสุ พฒั น์ มูลสิ น ประเมินผลให้
ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ของ นายสุ เทพ มงคลเลิ ศ ลพ ประเมินผล
ให้ ผ่านได้ เนื ่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องส านัก งาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ ของ นายยุทธนา
ปิ ติธีรภาพ ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา ของ นางสาวลดาวัลย์
วศินปิ ยมงคล ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช าเภสัชศาสตร์ ของ นายอภิรักษ์ สกุลปั กษ์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช าเภสัชศาสตร์ ของ นายทศธน จรู ญรัตน์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช าเภสัชศาสตร์ ของ นายจิระพรชัย สุ ขเสรี
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ นายอาจยุทธ เนติธนากูล
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.12 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ ของ นายส าราญ แสงเดื อนฉาย
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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2.13 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายสมบูรณ์
เอนกฤทธิ์ มงคล ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื ่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 3/2559
วันที่ 9 สิ งหาคม 2559 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ
โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควร ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 12 คน ดังนี้
- ผศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุน้
ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรี
- นายสุ ทศั น์ ปาละมะ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ต
- นางสาววาริ นทร์ บินโฮเซ็น
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- นายสุ พฒั น์ มูลสิ น
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี
- นายสุ เทพ มงคลเลิ ศลพ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี
- นายยุทธนา ปิ ติธีรภาพ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์
- นางสาวลดาวัลย์ วศินปิ ยมงคล ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา
- นายอภิรักษ์ สกุลปักษ์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- นายทศธน จรู ญรัตน์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- นายจิระพรชัย สุ ขเสรี
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- นายอาจยุทธ เนติธนากูล
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา
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- นายสาราญ แสงเดือนฉาย
- นายสมบูรณ์ เอนกฤทธิ์ มงคล

ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 13 คน ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จานวน 12 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และ
เสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

4.2 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ส ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบัน
ข้ อเท็จจริง
เนื่ อ งด้ว ย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่ กรรมการในคณะกรรมการพิ จ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ขอลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการชุ ดดังกล่าว เนื่ องจากมี
ปั ญหาด้านสุ ขภาพประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ซึ่ งมีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 3 ปี จะสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 มาตรา 36, 37 และ 38 ได้ก าหนดให้ส ภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทาง
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วิชาการ ซึ่ งมีหน้าที่พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับตาแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้น้ นั
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งประธานกรรมการ ซึ่ งต้องแต่งตั้งจากกรรมการสภา
สถาบัน และคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาเลือกจากบัญชี ผทู ้ รงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ ง ทางวิชาการที่ สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษากาหนด
และมีความครอบคลุมวิทยาลัย/คณะและสาขาวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สู ตะบุตร
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.มนู วัลยะเพ็ชร์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ เสนาะ ติเยาว์
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.คุณกัญดา ธรรมมงคล
กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์ ประพิณมงคลการ
กรรมการ
7. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการ
9. ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
เลขานุการ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
พระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 36 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ ซึ่ งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบัน
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจานวนไม่นอ้ ยกว่าหกคน
แต่ไม่เกินสิ บสองคน
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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4.3

เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นชื่ อสาขาวิชาในการดารงตาแหน่ งทางวิชาการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาในการแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23
มีนาคม 2559 แต่งตั้งอาจารย์ประจาดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จานวน 2 คน
- นางสาววิชญาณี โอชา
ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
- นายสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริ ฐ ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสื อขอให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตทบทวนเรื่ อง
การแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการของ นางสาววิชญาณี โอชา และนายสัญญพงศ์ ลิ่ มประเสริ ฐ ซึ่ งมหาวิทยาลัย
รังสิ ตอนุ มตั ิใ ห้ดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แต่เนื่องด้วยสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เป็ นชื ่ อ กลุ ่ ม สาขาวิช าที ่ จาแนกตาม ISCED ซึ่ งประกอบด้วยสาขาวิช าเชี่ ยวชาญ ต่ าง ๆ จาแนกย่อ ยอี ก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยรังสิ ตสมควรดาเนิ นการแต่งตั้งให้อาจารย์ท้ งั 2 คน ดารงตาแหน่ งทางวิชาการที่ แสดงถึ ง
ความเชี่ ยวชาญและมี ความสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการที่ เสนอขอดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
3. คณะกรรมการการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
3/2559 วันที่ 9 สิ งหาคม 2559 พิจารณาหนังสื อจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเด็นดังกล่าว
ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
3.1 กรณี ผลงานวิ จ ัย เรื่ อง Identity Diversification Among Transgender Sex Workers in
Thailand’s Sex Tourism Industry, SEXUALITIES: The Study of Society and Culture และบทความทางวิชาการ
เรื่ อง Indigenous Roots of FEMINISM: Culture, Subjectivity and Agency' by Jasbir Jain เป็ นผลงานก่ อนนางสาว
วิชญาณี โอชา จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า ช่ วง
ระยะเวลา 2012 (พ.ศ. 2555) นางสาววิช ญาณี โอชา ดารงตาแหน่ ง อาจารย์พิเศษวิท ยาลัย นวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3.2 ผลงานทางวิ ช าการที่ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลงานทางวิชาการนั้น เป็ นผลงานด้านสังคมศาสตร์ที่แสดงความรู ้และความ
เชี่ ยวชาญด้านสังคมวิทยา ที่ประชุ มจึงมีมติเห็ นชอบให้แต่งตั้งตาแหน่ งทางวิชาการ ดังนี้
- นางสาววิชญาณี โอชา
จากเดิม ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เปลี่ยนเป็ น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
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- นายสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริ ฐ จากเดิม ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เปลี่ยนเป็ น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดาเนิ นการเปลี่ยนชื่ อสาขาวิชาในการดารงตาแหน่งทาง
วิช าการของอาจารย์ท้ งั 2 คน ดังกล่ าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ อง อื่นๆ
5.1 เรื่ อง ขอเสนอจัดตั้งคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้ง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิจดั ตั้ง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีมติกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่ องการขออนุมัติต่อสภาในเรื่ องการจัดตั้ง
ยุบ รวม หรื อการแต่ งตั้งบุคลากรในตาแหน่ งทีต่ ้ องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยให้
มหาวิทยาลัยออกคาสั่ งแต่ งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามทีเ่ ห็นควรเพื่อประโยชน์ และความ
จาเป็ นในการบริหารงาน แล้ วจึงนาเรื่ องมาขออนุมัติต่อสภาต่ อไป

5.2

ขอเสนอจัดตั้ง และยุบ หน่ วยงาน (สานักงานการตลาด และศูนย์ การศึกษาต่ อเนื่อง)

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบ ยุบสานักงานการตลาด ยุบศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จัดตั้ง
สถาบันรังสิ ตวิชชาลัย สังกัดฝ่ ายบริ หาร
ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรปรับโครงสร้างการบริ หารหน่วยงานให้เหมาะสม จึงให้ปรับ
โครงสร้างโดยยุบและจัดตั้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. ยุบสานักงานการตลาด และให้ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบภาระงานเดิมของ
สานักงานการตลาด
2. ยุบศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
3. จัดตั้งสถาบันรังสิ ตวิชชาลัย สังกัดฝ่ ายบริ หาร
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิจดั ตั้ง และยุบ หน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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5.3

เรื่ อง

ขอเสนอยุบรวมหน่ วยงาน (สานักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่ อสารระหว่างประเทศ และ
ศูนย์ บริการนานาชาติ)

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบยุบรวมสานักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่ อสารระหว่าง
ประเทศ และศูนย์บริ การนานาชาติเข้าด้วยกัน และใช้ชื่อว่า “สานักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ”
ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรปรับโครงสร้างการบริ หารหน่วยงานให้เหมาะสม จึงให้ปรับโครงสร้าง
โดยยุบรวมสานักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่ อสารระหว่างประเทศ และศูนย์บริ การนานาชาติเข้าด้วยกัน และใช้
ชื่อว่า “สานักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ”
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิ ยุบรวมหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.4

ขอเสนอยุบรวมหน่ วยงาน (ศูนย์ ข่าว RSU News และสถานีโทรทัศน์ อาร์ เอสยู วิสดอม ทีว)ี

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบยุบรวมศูนย์ข่าว RSU News และสถานีโทรทัศน์ อาร์ เอสยู
วิสดอม ทีวี และใช้ชื่อว่า “อาร์ เอสยู วิสดอม ทีว”ี
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ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรปรับโครงสร้างการบริ หารหน่วยงานให้เหมาะสม จึงให้ปรับโครงสร้าง
โดยยุบรวมศูนย์ข่าว RSU News และสถานีโทรทัศน์ อาร์ เอสยู วิสดอม ทีวี เข้าด้วยกันและใช้ชื่อว่า “อาร์ เอสยู
วิสดอม ทีว”ี
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิ ยุบรวมหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.5 เรื่ อง
คาขอ

ขอความเห็นชอบแต่ งตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี

ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าที่สุด และขอบเขตด้านเทคโนโลยี
ได้ขยายความสาคัญมากขึ้น รวมถึงมีส่วนช่วยในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย จึงให้แต่งตั้ง ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
ดารงตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.6 เรื่ อง แจ้ งเพื่อโปรดทราบ (วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ)
ข้ อเท็จจริง
เพื่อความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงเห็นควรแต่งตั้งให้
นายวีระศักดิ์ โควสุ รัตน์ ดารงตาแหน่ง อธิ การ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ทั้งนี้ ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5.7 เรื่ อง แจ้ งเพื่อโปรดทราบ (การดาเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ตสู่ การเป็ นแหล่ งเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
สร้ างเสริมสุ ขภาพ “RSU Healthy Campus”)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยรองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รายงานที่ประชุม
ทราบเรื่ อง การดาเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ตสู่ การเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ “RSU
Healthy Campus” ดังนี้
ความเป็ นมาของโครงการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตกับการพัฒนาสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยสร้ างเสริมสุ ขภาพ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ การเป็ น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่ วนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ในปี พ.ศ. 2553-2559 มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้รับสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ (สสส.) ให้ดาเนินการ “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต สู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ”
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ 7 ด้าน ได้แก่ การลด ละ เลิก
บุหรี่ สุ รา และสิ่ งเสพติด อาหารและโภชนาการปลอดภัย การป้ องกันอุบตั ิเหตุจากจราจร การออกกาลังกาย
และการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ ความรักและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การพัฒนาการแก้ไขปั ญหาทางจิตใจ
การปรับตัวทางสังคม และการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยผ่านกระบวนการพัฒนา
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หลักสู ตร การทากิจกรรม การเรี ยนการสอน การศึกษาวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดี รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อสุ ขภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

กรอบแนวคิดในการดาเนินโครงการ
การดาเนินโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพอยูภ่ ายใต้กรอบแนวคิด 5 ด้าน ดังนี้
นโยบายและแผนงานมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ (Health Promoting University)
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ดูแลสุ ขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจยั เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน - ภายนอก องค์กรและที่ทางานให้เอื้อต่อสุ ขภาพ
การบริ การวิชาการสู่ สังคม พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนสุ ขภาพ

การดาเนินกิจกรรม
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืน กิจกรรมต่างๆ จึงดาเนินไป
ในลักษณะที่ทุกฝ่ ายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่ วม มีความหลากหลาย และบูรณาการเข้ากับระบบและกลไก ภารกิจ
ปกติของนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงาน ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. การพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และการวิจยั เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอกองค์กร และที่ทางานให้เอื้อต่อสุ ขภาพ
4. การบริ การวิชาการสู่ สังคม พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนสุ ขภาพ
ทั้งนี้ มีกิจกรรมเน้นหลัก 2 เรื่ อง คือ
1. การมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
2. การควบคุมเครื่ องดื่มแอลกฮอล์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และให้ ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่า หากสามารถสร้ างตัวชี้วดั สุ ขภาพได้ ก็จะช่ วย
กระตุ้นส่ งเสริมจิตสานึก และความพยายามในการดูแลพัฒนาสุ ขภาพ เช่ น วัดความแข็งแรง
ของร่ างกายหรื อวัดความสู ญเสี ย และการประหยัดทางเศรษฐกิจ เช่ น เมื่อบุคลากรสุ ขภาพดี
วันลาป่ วยก็ลดลง, ค่ าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลก็ลดลง เป็ นต้ น
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5.8 เรื่ อง แจ้ งเพื่อโปรดทราบ (ความร่ วมมือระหว่าง Yunnan Tus Industry and Commerce Development
Co., Ltd (บริษัทในเครื อ Tus Holdings) กับมหาวิทยาลัยรังสิ ต)
สถาบันจีน-ไทย ฝ่ ายการต่างประเทศ ได้เสนอรายงานความร่ วมมือระหว่าง Yunnan Tus
Industry and Commerce Development Co., Ltd (บริ ษทั ในเครื อ Tus Holdings) กับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังนี้
สถานะของ Tus Holdings
บริ ษทั ทัส-โฮลดิ้ง (Tus Holdings Co.,Ltd.) เป็ นบริ ษทั ภายใต้มหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua
University) ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศจีน โดยบริ ษทั Tus – Yunnan เป็ นบริ ษทั ในเครื อ มีหน้าที่
ดูแลธุ รกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ธุ รกิจด้านการแพทย์และสุ ขภาพ ธุ รกิจด้านเทคโนโลยี ธุ รกิจด้าน
พลังงานทดแทน และธุ รกิจทางด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Tus – Yunnan
Tus Holding มาเยือนมหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2558 โดยการแนะนาจาก
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในปี พ.ศ. 2559 ผูบ้ ริ หารจากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสิ นธุ์) เดินทางไปดูพ้นื ที่โครงการ Kunming South Railways
Station – West Plaza ตามคาเชิญของ Tus Yunnan (มิถุนายน 2559)
เดือนสิ งหาคม 2559 Mr. Chen Yu รองประธานบริ ษทั Tus Holding และกรรมการผูจ้ ดั การของ
Tus Yunnan ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยรังสิ ต
การเดินทางมาเยือนครั้งนี้ ได้มีการเจรจาถึงสิ่ งที่จะร่ วมมือกันกับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังนี้
1. นอกจากความสนใจด้านการตั้งคลินิกและศูนย์วจิ ยั ด้านการแพทย์แผนตะวันออกที่ Kunming South
Railways Station-West Plaza แล้ว ยังสนใจเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตเปิ ดคลินิกทันตกรรมด้วย
2. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการลังกาสุ กะและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
จะนาเข้าสู่ ระบบของ Tus Space ในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยในตลาดประเทศจีน โดยระบบ
ออนไลน์
3. โครงการ Tus Space (ประเทศไทย) เริ่ มต้นที่ ศาลากวนอิม (ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป) แต่ยงั ต้องการ
พื้นที่อีกประมาณ 1,000-1,200 ตร.ม. ในการดาเนินโครงการ
4. Tus Yunnan สนใจที่จะเข้าร่ วมถือหุ ้นใน RSU International Hospital ทั้งนี้ ยังยินดีที่จะสนับสนุน
ผลงานวิจยั ด้านการรักษามะเร็ งที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของบริ ษทั ในเครื อให้กบั โรงพยาบาลเพื่อเป็ นการ
ต่อยอดด้านการแพทย์แผนตะวันออกให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น
5. เชิญอธิการบดีเยือน Tus Yunnan เพื่อเสริ มสร้างสัมพันธภาพอันดีก่อนจะได้มีความร่ วมมือในเชิงลึก
ต่อไป
และล่าสุ ด เมื่อวันที่ 11 – 15 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสิ นธุ์ อธิการ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก และผูบ้ ริ หารสถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เดินทางไป Kunming,
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Tengchong, Baoshan มณฑลยูนาน และ Nanchang มณฑลเจียงซี ประเทศจีน เพื่อศึกษาพื้นที่ปลูกสมุนไพร
ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุ แหล่งฝึ กอบรมบุคลากร บ่อน้ าแร่ โรงงานผลิตยา และโรงงานผลิตเครื่ องสาอาง
มหาวิทยาลัย จึงขอเรี ยนเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5.9 เรื่ อง แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต สานักงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ขอเสนอ เรื่ อง “แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2559”
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตการตรวจสอบ
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. การตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Audit)
2. การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit)
3. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
4. การตรวจสอบการบริ หารจัดการ (Management Audit)
แนวทางการตรวจสอบ
1) การตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Audit) และ
2) การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit)
- สานักงานตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลจาก คู่มือการบริ หารความ
เสี่ ยง และการควบคุมภายในระดับหน่วย ซึ่ งจัดทาโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับหน่วย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
3) ขอบเขตการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
3.1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อระเบียบปฏิบตั ิภายใต้มาตรฐาน COBIT 4.1 ของฝ่ าย
เทคโนโลยี โดยอาศัยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบตามระบบงาน (Walk through)
เป็ นต้น
ในปี การศึกษา 2559 เป็ นปี การศึกษาแรกที่มีการขยายการตรวจสอบภายในสาหรับระดับ
คณะวิชา / หน่วยงาน ดังนั้นจึงทาการกาหนดคณะวิชา / หน่วยงานนาร่ อง จานวน 8 คณะวิชา ได้แก่
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1. คณะทันตแพทย์ศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะนิติศาสตร์
4. วิทยาลัยรัฐกิจ
5. คณะบริ หารธุ รกิจ
6. วิทยาลัยนานาชาติจีน
7. วิทยาลัยดนตรี
8. วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
ฝ่ ายจานวน 3 ฝ่ าย ได้แก่
1. ฝ่ ายวิชาการ
2. ฝ่ ายบริ หาร
3. ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ
โดยมุ่งเน้นการนาระบบควบคุมภายในมาใช้เพื่อพัฒนางานขององค์กรให้มีการสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้น (Value Added)
4) การตรวจสอบด้านการบริ หารจัดการ (Management Audit)
การดาเนินการโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วยรับตรวจ ได้แก่
1) แผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนา / แผนปฏิบตั ิการของหน่วยรับตรวจ รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ข้อมูลโดยสานักงานวางแผน
2) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูลโดยสานักงานประกันคุณภาพ
3) ผลประเมินธรรมาภิบาลและภาวะผูน้ าของคณบดี ข้อมูลโดยฝ่ ายบริ หารบุคคล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต (ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย
มาตังคสมบัติ) ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ในเรื่ องข้อมูลยังมีปัญหาความไม่เชื่ อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานคณะ
กับส่ วนกลาง ทาให้ขอ้ มูลยังขาดความสมบูรณ์ แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูร่ ะหว่างปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ซึ่ งจะช่วยแก้ปัญหานี้ ทาให้ขอ้ มูลเป็ นระบบ รวดเร็ ว เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน และในการ
ทางานของคณะกรรมการฯ ซึ่ งได้ทาติดต่อมาหลายปี พบว่าความเข้าใจและความร่ วมมือของบุคลากรกับคณะกรรมการ
มีการพัฒนามากขึ้น
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และให้ ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี
การศึกษา 2559 ทีค่ ณะกรรมการฯ เสนอ

5.10

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 จานวน 1,197 คน
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ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิท ยาลัย/คณะและส านักงานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 1,197 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
2. คณะศิลปะและการออกแบบ
3. คณะทันตแพทยศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะกายภาพบาบัด
6. คณะเทคนิคการแพทย์
7. คณะทัศนมาตรศาสตร์
8. คณะวิทยาศาสตร์
9. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
10. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
12. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
13. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
14. คณะดิจิทลั อาร์ต
15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16. คณะบริ หารธุรกิจ
17. คณะศิลปศาสตร์
18. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
19. คณะนิติศาสตร์
20. คณะเศรษฐศาสตร์
21. วิทยาลัยดนตรี
22. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
23. คณะบัญชี
24. สถาบันการบิน
25. วิทยาลัยนานาชาติ
26. คณะรัฐศาสตร์
27. วิทยาลัยนานาชาติจีน

ภาคการศึกษาที่
2 /2558
1
156
-

ภาคฤดูร้อน
/2559
21
45
24
6
15
1
5
29
6
75
41
2
33
11
286
141
157
48
10
4
8
9
21
24
7
3
8

รวม
22
201
24
6
15
1
5
29
6
75
41
2
33
11
286
141
157
48
10
4
8
9
21
24
7
3
8
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คณะ/วิทยาลัย
รวม

ภาคการศึกษาที่
2 /2558
157

ภาคฤดูร้อน
/2559
1040

รวม
1197

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2558 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 จานวน 1,197 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.11

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559
และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
จานวน 133 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 133 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

ภาคการศึกษาที่
2/2558
1
-

ภาคฤดูร้อน
/2559
2
1

ภาคการศึกษาที่
1/2559
-

รวม
1
2
1

57
สาขาวิชา
4. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
5. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
10. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
11. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
12. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
13. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
14. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
15. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
17. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
18. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
19. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
20. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2558
-

ภาคฤดูร้อน
/2559
54
15
4
3
4
4
1

ภาคการศึกษาที่
1/2559
-

รวม

-

2
5
9
1

-

2
5
9
1

1

1
3
10
2
8
3
132

-

1
3
10
2
8
3
133

54
15
4
3
4
4
1

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2558 ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 133 คนตาม
รายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม
5.12

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง

กาหนดการทูลเกล้ าถวายปริ ญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้มีหนังสื อกราบทูลขอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต และ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ตเข้าเฝ้า เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุ ย ปริ ญญาบัตรดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์ทองคา สาขาการทูตและการต่างประเทศ และขอพระราชทานพระราชวโรกาสฉายพระรู ปทรงครุ ยกับผูเ้ ข้า
เฝ้าถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการนี้ พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม
2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
5.13

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เรื่ อง

อื่นๆ (เพิม่ เติม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ต้ งั ข้อสังเกต เรื่ อง รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู ้
ความสามารถทัว่ ไป เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจาปี 2558 ของสานักงาน ก.พ. โดยตัวเลขแสดงให้เห็น
ว่าคะแนนการสอบของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิ ต ระดับปริ ญญาตรี มีค่าสู งกว่าค่าเฉลี่ย แต่ในระดับปริ ญญาโท
จะมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่ งอาจเป็ นปั ญหาด้านภาษาอังกฤษ
จึงฝากให้มหาวิทยาลัยนาไปพิจารณาศึกษาต่อไป
เลิกประชุ มเวลา 18.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

