รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 3/2560
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 5 ห้ อง A 503 อาคารพิฆเนศ (Student Center) (ตึก 6) 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.อาณัติ อาภาภิรม
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
9.
รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
10. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
11. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
12. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
14. นายเชิญพร เต็งอํานวย

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

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
3.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
4.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
2.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
3.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
4.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายวีระศักดิ์ โควสุ รัตน์
นางวรภาณุ์ อุดล
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

17.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
รองอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายRSU Cyber University
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
อธิ การวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.30 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

คําขอ

เรื่ อง เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง ขอมอบหนังสื อ รายงานผลการดําเนินงานและสั งเคราะห์ มติสภา มหาวิทยาลัยรังสิ ต
และหนังสื อ เศรษฐกิจพอเพียง: พระอัจฉริยภาพและพระกรุ ณาธิคุณของในหลวง
รัชกาลที่ 9

งานเลขานุ การมหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอมอบรายงานผลการดําเนิ นงานและสังเคราะห์มติ สภา
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ปี การศึ ก ษา 2559 และมหาวิท ยาลัย ได้จดั พิ ม พ์ห นังสื อ “เศรษฐกิ จพอเพี ย ง : พระ
อัจฉริ ยภาพและพระกรุ ณาธิ คุณของในหลวง รัชกาลที่ 9” โดย ศ.ดร.อภิชยั พันธเสน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จึงขอมอบหนังสื อสองเล่ม แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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1.2.2 เรื่ อง

กิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องใน
วาระครบรอบ 1 ปี สวรรคต
ในวาระครบรอบ 1 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จสู่
สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เพื่อร่ วมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรม “หลับตาถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) เวลา 13.30 น.
ความหมายและนัยของการ “หลับตา ๙ นาที” สื่ อความหมายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจเพื่อพสกนิกรของพระองค์มายาวนานตลอดรัชสมัย และทรงเหน็ด
เหนื่ อยหนักหนามามากแล้ว บัดนี้ ถึงเวลาที่พระองค์ได้หลับตาพักผ่อน ณ ที่อนั สงบ เพื่อเป็ นหลักใจให้ปวง
ประชาชาวไทยปฏิบตั ิตนตั้งมัน่ ในความดี
และเพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณ การร่ วม “หลับตา สงบนิ่ง เป็ นเวลา ๙ นาที”
ด้วยจิตที่สงบและงดเว้นการเบียดเบียนชัว่ ขณะจิตนั้น จะสามารถบันดาลมหากุศลขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
อุทิศถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ฯ ได้
2. กิจกรรม ถวายรําลึกและอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ เวลา 15.00 น.
กิจกรรมประกอบด้วยการขับร้อง การแสดงดนตรี เทิดพระเกียรติ และพิธีการถวายความอาลัย
จึงเรี ยนเสนอต่อกรรมการมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.2.3 เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 (มติเวียน ครั้งที่ 4/2560)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออก
หลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 รวมจํานวนทั้งสิ้ น 2,313
คน มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
1.
คณะศิลปศาสตร์
จํานวน
227
คน
2.
คณะบริ หารธุ รกิจ
จํานวน
272
คน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

จํานวน
429
คน
จํานวน
164
คน
จํานวน
4
คน
จํานวน
17
คน
จํานวน
159
คน
จํานวน
83
คน
จํานวน
44
คน
จํานวน
111
คน
จํานวน
41
คน
จํานวน
284
คน
จํานวน
41
คน
จํานวน
24
คน
จํานวน
58
คน
จํานวน
31
คน
จํานวน
32
คน
จํานวน
68
คน
จํานวน
12
คน
จํานวน
8
คน
จํานวน
147
คน
จํานวน
17
คน
จํานวน
19
คน
จํานวน
1
คน
จํานวน
20
คน
รวม
2,313
คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2560 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คณะศิลปะและการออกแบบ
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สถาบันการบิน
คณะดิจิทลั อาร์ ต
คณะรัฐศาสตร์
วิทยานานาชาติจีน
คณะเอสอาร์ ยู
คณะวิศวกรรมชี วการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2560 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
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ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.2.4 เรื่ อง รายงานกิจการของวิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
เนื่องจากวันนี้ เป็ นการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยสัญจร วาระพิเศษ เพื่อนําเสนอ
ความก้าวหน้าและศักยภาพของ นักศึกษา คณาจารย์ และคณะผูบ้ ริ หาร ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการ
บริ การ
อธิ การวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ จึงรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยในรอบ
หนึ่งปี (โดยสังเขป) ซึ่ งประกอบด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย การพัฒนาหลักสู ตรให้เป็ นวิชาชีพที่ทนั สมัย ครบวงจร เป็ นสากล เน้นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนางานวิจยั
และงานวิชาการ การจัดสร้างห้องปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยได้มาตรฐาน
(รายละเอียดตามเอกสาร และVideo Persentation)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และชื่ นชมทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่ องเทีย่ ว
และอดีตปลัดกระทรวงการท่ องเทีย่ ว และกระทรวงศึกษาธิการ มาร่ วมงาน จึงควรส่ งเสริมให้
ผู้บริหารทั้งสองท่ านและวิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริ การ มีบทบาทมากขึน้ ในการเชื่ อมต่ อ
กับเครื อข่ ายการท่ องเที่ยวของประเทศ

ระเบียบวาระที่ 2
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 4/2557 โดยไม่ มีการแก้ไข
เรื่ อง ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ าน
วิชาการ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว)

3.1 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์

6
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติเปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ที่มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาผลงานวิจยั และแก้ไขปั ญหาทางเคมีประยุกต์ท้งั ในระดับประเทศและนานาชาติ
1.2 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญด้ า นเคมี
ประยุกต์
1.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิ ตที่มีวิจารณญาณ มีการประเมินตนเอง มีความใฝ่ รู ้ พร้อมที่
จะติ ดตามความก้าวหน้าทางวิชาชี พ และเทคโนโลยี แล้วนํามาประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยตนเอง และศึ กษาเพิ่มเติ ม
อย่างต่อเนื่องในระดับปริ ญญาที่สูงขึ้น
1.4 เพื่ อ ผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ง ความรู ้ ใ นวิช าชี พ มี จริ ย ธรรม และ
คุณธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากร และสังคมโดยรวมของประเทศชาติต่อไป
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
ศึกษารายวิชา
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 3 คน และ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร 2 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 2 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 10 คน
อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 2
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560

7
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) 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 อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรับ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 2 สิ งหาคม 2560
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้ การรั บรองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี ประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการบริ หารการศึก ษา (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2557
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 แก้ไขรหัสวิชาทุกวิชา จาก EDU เป็ น EDA
2.2 ยกเลิกแผนการเรี ยน ดังนี้
2.2.1 แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์)
2.2.2 แผน ข (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
2.3 ปรับแผนการเรี ยน แผน ก แบบ ก2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 แผนการเรี ยน ดังนี้
2.3.1 แผนการเรี ยนที่ 1 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา/
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.3.2 แผนการเรี ยนที่ 2 ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา/
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.4 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
2.4.1 แก้ไขรหัสวิชาจํานวน 2 รายวิชา
2.5 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาบังคับ เป็ น หมวดวิชาแกน
2.5.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.5.2 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2.5.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
2.6 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาเลือก เป็ น หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.6.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 9 หน่วยกิต เป็ น
- แผนการเรี ยนที่ 1 เรี ยน 18 หน่วยกิต
- แผนการเรี ยนที่ 2 เรี ยน 15 หน่วยกิต
2.6.2 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 14 รายวิชา
2.6.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.6.4 แก้ไขรหัสวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.7 หมวดวิทยานิพนธ์ แก้ไขรหัสวิชา
จาก EDU 695 วิทยานิพนธ์ เป็ น EDA 699 วิทยานิพนธ์
2.8 เพิ่มหมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพสําหรับแผนการเรี ยนที่ 1 และเปิ ดรายวิชาใหม่
จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2557 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 1:
ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 2)
ไม่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
42 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

-

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

-

9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
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มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
บริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าหลัก สู ต รและการสอน (หลัก สู ต ร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2548 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2557
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 แก้ไขรหัสวิชาทุกวิชา จาก EDC เป็ น ECI
2.2 ยกเลิกแผนการเรี ยน ดังนี้
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2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์)
2.2.2 แผน ข (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ปรับแผนการเรี ยน แผน ก แบบ ก 2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 แผนการเรี ยน ดังนี้
2.3.1 แผนการเรี ยนที่ 1 ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
2.3.2 แผนการเรี ยนที่ 2 ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
2.4.1 แก้ไขรหัสวิชาจํานวน 2 รายวิชา
เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาบังคับ เป็ น หมวดวิชาแกน
2.5.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.5.2 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.5.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาเลือก เป็ น หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.6.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็ น
- แผนการเรี ยนที่ 1 เรี ยน 18 หน่วยกิต
- แผนการเรี ยนที่ 2 เรี ยน 15 หน่วยกิต
2.6.2 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 26 รายวิชา
2.6.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
2.6.4 แก้ไขรหัสวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
หมวดวิทยานิพนธ์ แก้ไขรหัสวิชา
จาก EDC 699 วิทยานิพนธ์ เป็ น ECI 699 วิทยานิพนธ์
เพิ่มหมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพสําหรับแผนการเรี ยนที่ 1 และ
เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
(แผนการเรียนที่ 1: ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
(แผนการเรียนที่ 2: ไม่ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557

9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
45 หน่ วยกิต
โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตร
และการสอน (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึก ษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560

ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.3 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2531 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2548 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 164 หน่วยกิต เป็ น 154 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 126 หน่วยกิต เป็ น 118 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต
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เป็ น 17 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 93 หน่วยกิต
เป็ น 92 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 90 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 150 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
126 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
93 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
164 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
118 หน่ วยกิต
17 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
154 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพือ่ นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติปรับแก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย การศึกษาเพื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้ อเท็จจริง

คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุ มตั ิปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษา
เพื่อปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาการพยาบาล
ในปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ข้ อพิจารณา

ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่า ด้ว ย การศึ ก ษาเพื่ อ ปริ ญ ญาพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิท ยาลัยรังสิ ต
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําให้ ขยายการผลิตพยาบาลเพิม่ เติม โดยการรับผู้จบ
ระดับปริญญาตรีมาศึกษาวิชาการพยาบาลอีก 2 ปี ซึ่งจําเป็ นต้ องเจรจากับสภาการพยาบาล
เรื่ อง เกณฑ์ สัดส่ วนอาจารย์ กบั นักศึกษาทีส่ ู งมาก คือ 1 : 6 ทําให้ เป็ นอุปสรรคต่ อการผลิต
พยาบาล ซึ่งหากปรับแก้ ไม่ ได้ การผลิตพยาบาลเพิม่ ก็ทาํ ไม่ ได้

3.4 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ
มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจําหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึ ก ษา ที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติ โดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิช าการ ในการขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. ดลฤทัย บุญประสิ ทธิ์
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา มี ผลงานวิจยั มีผลงานตีพิมพ์และมีผูส้ ําเร็ จการศึ กษาที่
ดร. ดลฤทัย บุญประสิ ทธิ์ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาจํานวน 6 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อพิจารณา

การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตร

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่ างประเทศ
สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ
คําขอ
มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจํา หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการทู ต และการต่ า งประเทศ สถาบัน การทู ต และการ
ต่างประเทศ
ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการทู ตและการต่างประเทศ ที่ ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 คน
ดังนี้
1. ผศ.ดร. วิชญาณี โอชา
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมี ห ลัก ฐานแสดงศัก ยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา มี ผ ลงานวิ จยั โดยได้รับ ทุ น จากหน่ วยงานภายนอก
มีผลงานตีพิมพ์ และมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาที่ ผศ.ดร. วิชญาณี โอชา เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาจํานวน 10 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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การขออนุ ม ัติก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้ผ่านการ
พิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิช าการ มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2560 วัน ที่
5 กรกฎาคม 2560

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจําหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ขอเสนอข้อมู ล ของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ
งานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. นิภาพร เฉลิมนิรันดร

ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา มีผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์และมีผสู ้ ําเร็ จการศึกษาที่มี
ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา จํานวน 4 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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การขออนุ ม ัติก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลัก สู ต รและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพิม่ เติม
คําขอ
เพิ่มเติม

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช า หมวดวิช าศึ ก ษาทัว่ ไป (ฉบับ ปี พ.ศ. 2556)

ข้ อเท็จจริง

สถาบัน Gen.Ed. มี ค วามประสงค์ขอเปิ ดรายวิช า ในหมวดวิช าศึ กษาทัว่ ไป (ฉบับ ปี
พ.ศ. 2556) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพิม่ เติม จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
RSU 107 การพัฒนาชุมชน
3(2 -2-5)
(Community Development)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพิ่มเติม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเสริมพื้นฐานหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเสริ มพื้นฐาน หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มี ค วามประสงค์จะขอเปิ ดรายวิชาเสริ ม พื้ นฐานของหลัก สู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาที่สนใจ สามารถเลือก
เรี ยนเป็ นวิชาเสริ มพื้นฐาน และนําไปปรับพื้นฐานความรู ้ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของหลักสู ตรดังกล่าว
จํานวน 3 วิชา ดังนี้
1. BIT 500 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
4(3-3-8)
(Fundamental of Biotechnology)
2. BIT 501 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
4(3-3-8)
(Agricultural Biotechnology)
3. BIT 502 เทคโนโลยีการหมักทางการเกษตรและ
4(3-3-8)
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร
(Fermentation Technology from Agricultural and
Waste Products)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอเปิ ดรายวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
3.9 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร จํานวน 8 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่ง
หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ปริ ญญาโท
1.1.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จํานวนอย่าง
น้อย 3 คน
1.1.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
2. ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจํานวนนั้นต้อง
เป็ นผู ้มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ํา กว่า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ าํ กว่า ผู ้ช่ ว ย
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ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสู ตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน จํานวน 8 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
2. หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะศิลปะและการออกแบบ
3. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
4. หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะทัศนมาตรศาสตร์
5. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
6. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์
7. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีอาหาร
8. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

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

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.11 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย เป็ นไปตามเกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.12 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่ องเที่ยวระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิ จบริ การและการท่องเที่ ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ )
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิ จบริ การและการท่องเที่ ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ )
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.13 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบันการบิน
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ สถาบันการบิน
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช านัก บิ น พาณิ ช ย์ สถาบัน การบิ น เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.14 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง สาขาวิชามัลติมีเดีย
สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา และ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิช าภาพยนตร์ และวีดิท ัศ น์
สาขาวิช าสื่ อ สารการแสดง สาขาวิช ามัล ติ มี เดี ย สาขาวิช าสื่ อสารการตลาด สาขาวิช าสื่ อ สารการกี ฬ า และ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิช าภาพยนตร์ และวีดิท ัศ น์
สาขาวิช าสื่ อ สารการแสดง สาขาวิช ามัล ติ มี เดี ย สาขาวิช าสื่ อสารการตลาด สาขาวิช าสื่ อ สารการกี ฬ า และ
สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์ (หลัก สู ตรนานาชาติ ) วิ ท ยาลั ย นิ เทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

28
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวทิ ยาศาสตร์
(หลักสู ตรเปิ ดใหม่ ) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) สถาบันอาชญา
วิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”

29
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวทิ ยาศาสตร์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) สถาบันอาชญา
วิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.16 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต ขออนุ ม ตั ิก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ผู ส้ ํา เร็ จ การศึก ษา ระดับ ปริ ญ ญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 28 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 28 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ภาคฤดูร้อน/2560

รวม

1. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

9

1

10

2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10

1

11

3. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

4

-

4

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

5. สาขาวิชาการศึกษา

-

1

1

24

4

28

รวม

30
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า "สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี อ ํา นาจให้ ป ระกาศนี ย บัต ร อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 28 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.17

ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์

ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วย มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์จะมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ แก่ผทู ้ รงคุณวุฒิ ซึ่ ง
ใช้ความรู ้ ความสามารถในสาขาวิชา จนเป็ นที่ ประจักษ์ว่าได้ทาํ ชื่ อเสี ยงประกอบคุ ณงามความดี เพียบพร้ อม
สมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศชาติ
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรังสิ ต จึ งขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ป ริ ญญา
กิตติมศักดิ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการ
6. คณบดีวทิ ยาลัย/คณะ/สถาบัน
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้ง นี้ ในลํา ดับ ที่ 6 เป็ นคณบดีวิท ยาลัย/คณะ/สถาบัน ที่ เสนอผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ ส มควรมอบ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์

31
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อง กําหนดชั้น สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิ ตติมศักดิ์
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ข้อ 5 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองขึ้นคณะหนึ่ง มี
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จํานวนสามคน
(3) กรรมการจากคณาจารย์ของสถาบัน จํานวนสองคน
(4) กรรมการซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของสถาบันจากสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ จํานวน
หนึ่งคน
ให้สถาบันมอบหมายให้คณาจารย์ของสถาบันคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็ นสมควรอนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิ ตติ ม ศักดิ์ ตามรายนาม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.18 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
3.18.1 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ กับ กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน โดยมีขอ้ ตกลงที่จะร่ วมมือกันดําเนินการ ดังนี้
1.1 บู ร ณาการ การใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกัน ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ได้แ ก่ วิ ท ยากร
บุคลากร อาคารสถานที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับการพัฒนาฝี มือแรงงาน
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1.2 ร่ วมกันส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาฝี มือแรงงาน หรื อจัดการเรี ยนการสอน
ในหลัก สู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับ สาขาเทคโนโลยีช้ ัน สู ง รองรับ การพัฒนาทัก ษะในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จเพื่ อ
อนาคตให้แก่นกั ศึกษาให้มีทกั ษะฝี มือสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมและ
เป็ นไปตามที่ท้ งั สองฝ่ ายตกลงร่ วมกันตามภารกิจที่เหมาะสม
1.3 ส่ ง เสริ ม และให้ ค ํา แนะนํา แก่ ม หาวิท ยาลัย ในการพัฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ แ ก่
นักศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา และการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 ร่ วมกันประชาสัมพันธ์ และติดตามผลการดําเนิ นงานตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือฉบับนี้
1.5 ร่ วมดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ท้งั สองฝ่ ายตกลงร่ วมกัน
2. สาระสํ าคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํา เนิ น การทํา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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3.18.2

เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงการแลกเปลีย่ นทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Kanagawa University, Japan

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Kanagawa University, Japan
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ ยนทางวิชาการ กับ Kanagawa
University, Japan โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแลกเปลี่ ยนนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจยั พัฒนางานวิจยั และการ
ประกอบกิจกรรมในโครงการร่ วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทางวิชาการและข้อมูลอื่นๆ
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํ า เนิ นการทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kanagawa University, Japan เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Kanagawa University, Japan
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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3.18.3

เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saint Vincent's College, Philippines

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saint Vincent's College, Philippines

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Saint Vincent's College,
Philippines โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษา
- สร้างความร่ วมมือในการพัฒนางานวิจยั ตามความต้องการของอาเซี ยนและ
ภาคอุตสาหกรรม
- สร้างความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสู ตรตามมาตรฐานอาเซี ยนและ
ภาคอุตสาหกรรม
- จัดทําโครงการสําหรับคณาจารย์ผา่ นโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ าย
- สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ งเสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรมด้าน
อาชีวศึกษาและการรู ้หนังสื อแก่ชุมชนที่ถูกลิดรอนสิ ทธิ์
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้มี ม ติ ม อบอํานาจให้ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ดําเนิ นการทําบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ สถาบัน
การศึ กษา และองค์ก รต่ างๆ ได้ และเมื่ อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Saint Vincent's
College, Philippines เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saint Vincent's College, Philippines
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.18.4
คําขอ

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Full Sail University, Florida,
U.S.A.

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Full Sail University, Florida, U.S.A.

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท ํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ กับ Full Sail University,
Florida, U.S.A. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- ร่ ว มมื อ กัน ด้า นการศึ ก ษา การทํา วิจยั การฝึ กอบรม การพัฒ นา และการเปิ ด
ประเด็นการอภิปรายเพื่อความรู ้ความเข้าใจ
- ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย หลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย จะได้รับการอนุ มตั ิให้เข้าศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท
สาขาการออกแบบเกม หลังจากที่นกั ศึกษาผ่านข้อกําหนดการรับสมัครแล้ว
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํ า เนิ นการทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Full Sail
University, Florida, U.S.A. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Full
Sail University, Florida, U.S.A.
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.18.5

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Dublin Institute of Technology, Ireland

คําขอ

เรื่ อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Dublin Institute of Technology, Ireland

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ ท ํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ กับ Dublin Institute of
Technology, Ireland โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจยั และเจ้าหน้าที่อื่นๆ
- ทําโครงการวิจยั ร่ วมกัน
- การบรรยายและการจัดสัมมนา
- แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ
- พัฒนาและเผยแพร่ โปรแกรมการเรี ยนรู ้ออนไลน์สาํ หรับผูค้ นทัว่ โลก
- ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่ วมกัน
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด

37
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํ า เนิ นการทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิท ยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ Dublin
Institute of Technology, Ireland เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Dublin Institute of Technology, Ireland
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.18.6

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

คําขอ

บันทึกข้ อตกลง ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Murdoch University, Australia

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท ํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลง ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ Murdoch

University, Australia
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลง กับ Murdoch University, Australia โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่ทาํ ให้เกิดคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างสถาบัน
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ มได้มีม ติ มอบอํานาจให้มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ กับ สถาบัน

38
การศึกษา และองค์ก รต่ างๆ ได้ และเมื่ อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนินการ ทําบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Murdoch University, Australia
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ั ติ ก ารทํา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต กั บ Murdoch

University, Australia
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.18.7

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ได้ท าํ บัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ National University of
Kaohsiung, Taiwan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ จัดทําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต ในรู ปแบบปริ ญญาร่ วม
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํ า เนิ นการทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

39
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National
University of Kaohsiung, Taiwan เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่างมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.18.8

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Fo Guang University,
Taiwan

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Fo Guang University, Taiwan
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท ําบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ กับ Fo Guang University,
Taiwan โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ ยนนักศึ กษา แลกเปลี่ ยนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแลกเปลี่ ยนวัสดุ
วิทยาศาสตร์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการทําวิจยั ร่ วมกันและการนําเสนอผลงานวิจยั
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํ า เนิ นการทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

40
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Fo Guang University, Taiwan เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Fo Guang University, Taiwan
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.18.9

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ China Medical
University, Taiwan

คําขอ

เรื่ อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
China Medical University, Taiwan

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ China Medical University,
Taiwan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา
- แลกเปลี่ยน อาจารย์และนักวิจยั เพื่อไปศึกษาและวิจยั
- โครงการวิจยั ร่ วมในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
- มีส่วนร่ วมในการประชุม สัมมนา และกิจกรรมระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ได้รับการ
ยอมรับจากทั้งสองฝ่ าย
- แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลอื่น ๆ
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด

41
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ สถาบัน
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ China Medical
University, Taiwan เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ China
Medical University, Taiwan
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.18.10
คําขอ

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Coe College, Iowa, U.S.A.

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Coe College, Iowa, U.S.A.

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Coe College, Iowa, U.S.A.
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
- โครงการที่มีการพัฒนาร่ วมกัน
- การพัฒนาโครงการวิจยั
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ เอกสารและวัสดุต่างๆ
- การประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทําโครงการร่ วมกัน
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํ า เนิ นการทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนินการ ทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Coe College,
Iowa, U.S.A. เมื่อวันที่ 12 สิ งหาคม2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Coe
College, Iowa, U.S.A.
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.18.11

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Inha University, Korea

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Inha University, Korea

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ได้ท าํ บันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ Inha University, Korea
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
- แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจยั
- กิจกรรมการวิจยั ร่ วมกัน
- แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํ า เนิ นการทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย ฯได้ด ํา เนิ น การทํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อ ระหว่า ง มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ Inha
University, Korea เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
University, Korea

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Inha

จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.18.12
คําขอ

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Economics and Law, Vietnam

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Economics and Law, Vietnam

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ University of Economics
and Law, Vietnam โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
- การพัฒนาแผนการศึกษาและการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
- การพัฒนาแผนงานวิจยั และจัดการประชุมวิชาการร่ วมกัน
- การประสานงานผ่านสํานักงานที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ทาํ ร่ วมกัน
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2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้มี ม ติ ม อบอํานาจให้ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ดําเนิ นการทําบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ สถาบัน
การศึ กษา และองค์ก รต่างๆ ได้ และเมื่ อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of
Economics and Law, Vietnam เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
University of Economics and Law, Vietnam
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.18.13
คําขอ

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ มหาวิท ยาลัยการแพทย์
แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- จัดการเรี ยนการสอนแพทย์แผนจีนด้านการรักษาและการวิจยั
- ฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนชั้นสู งร่ วมกัน
- แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจยั
- พัฒนาความร่ วมมือด้านวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
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2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ มได้มีม ติ มอบอํานาจให้มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ กับ สถาบัน
การศึ กษา และองค์ก รต่างๆ ได้ และเมื่ อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิท ยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่าง มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ มหาวิท ยาลัย
การแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.18.14
คําขอ

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงเบื้องต้ นโครงการแลกเปลีย่ น ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Kansai University, Osaka, Japan

มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ได้ ท ํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงเบื้ อ งต้ น โครงการแลกเปลี่ ย น ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kansai University, Osaka, Japan

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ได้ท าํ บันทึ ก ข้อตกลงเบื้องต้นโครงการแลกเปลี่ ยน กับ Kansai
University, Osaka, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- แลกเปลี่ยนนักวิชาการ (อาจารย์ หรื อ นักวิจยั )
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท)
- แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ
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ดังเอกสารแนบ

- แลกเปลี่ยนสื่ อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ
- จัดทําโครงการวิจยั ร่ วม
- แลกเปลี่ยนทางวิชาการอื่น ๆ ที่ผา่ นการตกลงของทั้งสองมหาวิทยาลัย
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํา เนิ น การทํา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kansai University, Osaka, Japan เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Kansai University, Osaka, Japan
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.18.15

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท ําบัน ทึ ก ความร่ วมมื อ ทางวิช าการและวิท ยาศาสตร์ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ กับ SouthEastern Finland University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
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-

พัฒนาและดําเนิ นโครงการทางการศึกษาร่ วมกัน
ดําเนินการวิจยั เขียนและเผยแพร่ เอกสารที่มีขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ ทางการวิจยั ร่ วมกัน
จัดการบรรยายและสัมมนาโดยศาสตราจารย์และผูเ้ ชี่ยวชาญ
แลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อการให้สอน การสัมมนา การตรวจสอบความคืบหน้าของ
งานและงานวิจยั ของนักศึกษาร่ วมกัน
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักศึกษาทวิวฒ
ุ ิและจัดตั้งการฝึ กงานอย่างมืออาชีพแก่
นักศึกษา
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมือ
อื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้มี มติ ม อบอํานาจให้ม หาวิท ยาลัยรั งสิ ต ดําเนิ น การทําบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ สถาบัน
การศึ กษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่ อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กั บ South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland เมื่ อ วั น ที่ 30 พ ฤ ษ ภ าค ม 2 5 6 0
เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland

จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
4.1

เรื่ อง

วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)

เรื่ อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ

คําขอ

ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ตามที่ อ าจารย์ ป ระจํา มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ ข อตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
2/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
และครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อทําหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ของ ผศ.ดร.ดวงอาทิตย์
ศรี มู ล ประเมิ นผลงานให้ ผ่านได้เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ ของ ผศ.ดร.ลัก ษณา
คล้า ยแก้ว ประเมินผลให้ผ่านได้เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ ของ นายพิทกั ษ์ ชู มงคล
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี ของ นายช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาออร์ โธปิ ดิ กส์ ของ นายบรรจบ
อริ ยะบุญศิริ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตํา แหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิช าสู ติศาสตร์ - นรี เวชวิทยา ของ
นางสาวอรัญญา ยันตพันธ์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิช าสู ติศาสตร์ - นรี เวชวิทยา ของ
นางจิตติมา วงษ์โคเมท ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่
3/2560 วัน ที่ 8 สิ ง หาคม 2560 ได้พิ จ ารณาผลการประเมิ น จากคณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อทํา หน้ า ที่
ประเมิ นผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมี มติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน
2 คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 3 คน ดังนี้
- ผศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรี มูล
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
- นายพิทกั ษ์ ชูมงคล
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- นายช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรี
- นายบรรจบ อริ ยะบุญศิริ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาออร์ โธปิ ดิ กส์
- นางสาวอรัญญา ยันตพันธ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาสู ติศาสตร์-นรี เวชวิทยา
- นางจิตติมา วงษ์โคเมท
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาสู ติศาสตร์-นรี เวชวิทยา
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ นการแต่ ง ตั้ งอาจารย์ 7 คน ดํ ารงตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน
3 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นชื่ อสาขาวิชาในการดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปลี่ยนชื่ อสาขาวิชาในการแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ และสถิติ ของ นายวีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุ มตั ิสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22
มีนาคม 2560 แต่งตั้ง นายวีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี อาจารย์ประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดํารงตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
2. สํ านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้ส่ งหนังสื อที่ ศธ 0509(2).1/2864 ลงวัน ที่ 4
กรกฎาคม 2560 ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการกําหนดสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ ในการแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของ นายวีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี นั้น เป็ นสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ ยวชาญ
ในสองสาขา ทั้งนี้ การกําหนดสาขาวิชาขอให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 3/2560
วันที่ 8 สิ งหาคม 2560 ได้พิจารณาประเด็นการกําหนดสาขาวิชา ของ นายวีรวัฒน์ เหลี่ ยมมณี แล้วพบว่า
ผลงานทางวิชาการส่ วนใหญ่เป็ นการนําคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการคํานวณการจะขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการใน
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สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ผลงานควรเป็ นคณิ ตศาสตร์ บริ สุทธิ์ ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิที่ประเมิ นผลงานมีความ
เชี่ยวชาญด้านสถิติ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการดังนี้
- นายวีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี
จากเดิ ม ดํารงตําแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
เปลี่ยนเป็ น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดําเนิ นการเปลี่ ยนชื่ อสาขาวิชาในการดํารงตําแหน่ ง
ทางวิชาการของอาจารย์ดงั กล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง อื่นๆ
5.1 เรื่ อง ขอความเห็นชอบแต่ งตั้งรองอธิการบดี
คําขอ
และการลงทุน

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิ การบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปั ญญา Start Up

ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างการบริ หารหน่วยงาน และได้จดั ตั้ง ฝ่ ายทรัพย์สินทางปั ญญา
Start Up และการลงทุน จึงให้แต่งตั้ง ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ ดํารงตําแหน่ง รองอธิ การบดี ฝ่ ายทรัพย์สินทาง
ปัญญา Start Up และการลงทุน

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

เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิ การบดี ฝ่ ายทรัพย์สินทางปั ญญา Start Up และการ

ลงทุน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
5.2

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขอเสนอยุบรวมหน่ วยงาน

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบยุบรวม RSU Cyber University และศูนย์นวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้ เข้าด้วยกัน และใช้ชื่อว่า ศูนย์ RSU Cyber University และให้ยบุ ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรปรับโครงสร้างการบริ หารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันให้เหมาะสม จึง
ให้ปรับโครงสร้างโดยยุบรวม RSU Cyber University และศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ เข้าด้วยกัน และใช้ชื่อว่า
ศูนย์ RSU Cyber University และให้ยบุ ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ โดยให้สาํ นักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบภาระงานเดิมของศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดย
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ให้ “มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นใน
การบริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิ ยุบรวมหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.3

ขอเสนอ ยุบ และจัดตั้ง หน่ วยงาน

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบยุบศูนย์บ่มเพาะธุ รกิจและทรัพย์สินทางปั ญญา และ
จัดตั้งฝ่ ายทรัพย์สินทางปั ญญา Start Up และการลงทุน จัดตั้งสํานักงานทรัพย์สินทางปั ญญา จัดตั้งสํานักงาน
Start Up และการลงทุน จัดตั้งสํานักงานบ่มเพาะธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรปรับโครงสร้างการบริ หารหน่วยงานให้เหมาะสม
จึงให้ปรับ
โครงสร้างโดยยุบศูนย์บ่มเพาะธุ รกิจและทรัพย์สินทางปั ญญา และจัดตั้งฝ่ ายทรัพย์สินทางปั ญญา Start Up และ
การลงทุน จัดตั้งสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งสํานักงาน Start Up และการลงทุน และจัดตั้ง
สํานักงานบ่มเพาะธุ รกิจ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดย
ให้ “มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นใน
การบริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
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ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิ ยุบรวมหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.4 เรื่ อง
คําขอ

ขอเสนอจัดตั้ง สํ านักงานตํารวจมหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้ง สํานักงานตํารวจมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ข้ อเท็จจริง

จากสภาพปั ญหาอาชญากรรมในชุมชนเมืองเอก ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และมีแนวโน้มที่จะ
เพิม่ มากขึ้น และจากคําสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมมือกับชุมชน
ในการจัดการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ชุมชนเมืองเอก ร่ วมกับกระทรวงยุติธรรม สถานีตาํ รวจภูธรปาก
คลองรังสิ ต กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นพ้องต้องกันว่า จะต้อง
จัดตั้งหน่วยตํารวจมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือเจ้าพนักงานตํารวจ ในการป้ องกันอาชญากรรม
ดูแลรักษาความเรี ยบร้อย ภายในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ชุมชนเมืองเอกและพื้นที่โดยรอบ

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

เห็นสมควรอนุมตั ิ จัดตั้งหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

55
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่า ตํารวจมหาวิทยาลัยนับเป็ นนัวตกรรมที่
ประสานความร่ วมมือระหว่ างสถาบันอาชญาวิทยา วิทยาลัยรัฐกิจของมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
กระทรวงยุติธรรมและสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ เป็ นแนวทางทีถ่ ูกต้ องทีใ่ ห้ มีตํารวจชุ มชนอยู่
ภายใต้ การกํากับของชุ มชน

5.5

ขอเสนอจัดตั้งสถาบันแพทย์ แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ ชะลอวัย

เรื่ อง

คําขอ
ชะลอวัย

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้ง สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

ด้วยประเทศไทยกําลังก้าวสู่ สังคมผูส้ ู งวัย ในขณะที่แพทย์ทางเลือกหลายสาขาไม่ได้มี
ผลการวิจยั รองรับทางวิทยาศาสตร์ ทําให้ไม่สามารถจะทําให้เกิดการยอมรับเพื่อมาบูรณาการเข้าไปในกระแส
แพทย์แผนหลักได้ รวมถึงการโภชนาการก็มีความสําคัญอย่างยิง่ เช่นกัน และเพื่อเป็ นขุมพลังแห่งปั ญญาด้าน
วิชาการและการฝึ กอบรม ให้ประชาชนได้มีความรู ้ในด้านสุ ขภาพองค์รวม และให้บุคลากรทางการแพทย์
สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการป้ องกันและรักษาโรค
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดย
ให้ “มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นใน
การบริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิ จัดตั้งหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

56
มติทปี่ ระชุ ม

ที่ประชุ มมีมติอนุ มัติ และมีข้อแนะนําเพิ่มเติมว่ า ควรส่ งเสริ มให้ มีการวิจัยและการสร้ างองค์
ความรู้ เพิ่มเติม ส่ วนการให้ บริการทางการแพทย์ ขอให้ มีความระมัดระวัง โดยกํากับให้ อยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยเคร่ งครัด

5.6

ขอเสนอจัดตั้งสถาบันบ่ มเพาะและส่ งเสริมเกษตรอินทรีย์วถิ ีไทยและอาหาร

เรื่ อง

คําขอ
และอาหาร

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้ง สถาบันบ่มเพาะและส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยว์ ถิ ีไทย

ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัย เห็นว่าเกษตรอินทรี ยจ์ ะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร ได้ผลผลิตและราคาที่
สู งขึ้นรวมถึงปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดย
ให้ “มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นใน
การบริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิ จัดตั้งหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อชื่ นชมว่ าสถาบันบ่ มเพาะและส่ งเสริมเกษตรอินทรี ย์ วิถีไทย
และอาหาร (รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันแพทย์ แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ ชะลอวัย) ที่
มหาวิทยาลัย เสนอมานั้น เป็ นการทํางานในเชิ งยุทธศาสตร์ ซึ่งหน่ วยงานรั ฐทําไม่ ได้ เพราะ
ทําได้ เพียงการบริหารกฎระเบียบ แต่ งานเชิ งยุทธศาสตร์ เริ่มจากการตั้งคําถามว่ า อะไรดี
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อะไรควรทํา แล้ วก็เริ่มต้ นทํา
ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิ ตมีแนวทางและมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถหลากหลายสาขา จึงมีศักยภาพทีจ่ ะทําได้ และปัจจุบันสั งคมไทยก็ต้องการ
วิธีคิด และMindset เช่ นเดียวกันนี้
5.7

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560

คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้สาํ เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 1,168 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารคณะ และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามี
นักศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 1,168 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะกายภาพบําบัด
6. คณะทัศนมาตรศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
9. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
11. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
12. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
13. คณะดิจิทลั อาร์ต
14. คณะศิลปะและการออกแบบ
15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16. คณะบริ หารธุรกิจ
17. คณะศิลปศาสตร์
18. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
19. คณะนิติศาสตร์

ภาคการศึกษาที่
2/2559
3
1
1
1
34
1
-

ภาคการศึกษาที่
ฤดูร้อน/2560
85
6
2
3
18
13
6
76
36
12
2
16
69
279
177
131
68
20

รวม
85
6
2
3
21
1
13
6
77
36
12
2
17
103
280
177
131
68
20
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คณะ
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
สถาบันการบิน
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะรัฐศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2559
41

ภาคการศึกษาที่
ฤดูร้อน/2560
8
11
26
9
26
15
14
1,128

รวม
8
11
26
9
26
15
14
1,169

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

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

ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 1,168 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.8

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติก ารให้ป ริ ญญาแก่ ผูส้ าํ เร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 208 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 208 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
8. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
10. สาขาวิชาการออกแบบ
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
12. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
13. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
14. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
15. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
16. สาขาวิชาบัญชี
17. สาขาวิชานิติศาสตร์
18. สาขาวิชาดนตรี
19. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
20. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
21. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
22. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
23. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
24. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
25. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
26. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
27. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
28. สาขาวิชารัฐศาสตร์
29. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
30. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2559
1
3
1
1
1
2
37
1
3
3
5

ภาคการศึกษาที่
ฤดูร้อน/2560
1
10
7
5
5
5
3
24
17
1
5
1
2
5

รวม

1
1
10
1
71

11
1
3
6
1
2
15
1
6
137

11
2
3
7
1
10
2
16
1
6
208

1
3
1
1
1
11
7
5
2
5
5
3
61
17
1
1
8
1
5
10
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา
ปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 208 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.9

รายงานกิจกรรมเสวนา เรื่ อง แนวทางการปฏิรูปรั ฐวิสาหกิจ

เรื่ อง

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยสถาบันปฏิรูปประเทศไทย ได้ร่วมกับ
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และเครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ได้จดั เสวนา
เรื่ อง “แนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ยง่ั ยืนและเป็ นธรรม” โดยจัดที่ห้องประชุม 301 และมีการถ่ายทอดสด
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง News 1 โดยมีผรู ้ ่ วมอภิปราย ได้แก่ คุณธี ระชัย ภูวนาถนรานุบาล คุณรสนา โตสิ
ตระกูล มล.กรณ์กสิ วฒั น์ เกษมศรี (ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั นโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิ ต)
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ (คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต) โดยประเด็นที่สาํ คัญ คือ การ
วิเคราะห์ พรบ.การพัฒนาการกํากับและบริ หารรัฐวิสาหกิจ
ซึ่ งเพิ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิ ติบญั ญัติ
แห่งชาติ วาระแรก เนื่ องจาก มีขอ้ กังวล ว่า กฎหมายฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ “ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ” หรื อเพื่อ
“แปรรู ปรัฐวิสาหกิจ” โดยเฉพาะหมวดที่ 2 ของกฎหมายที่ให้มีการจัดตั้ง “บรรษัท” เพื่อรวบรวมรัฐวิสาหกิจที่
เป็ นบริ ษทั 11 แห่งมาอยูภ่ ายใต้บรรษัท
และกฎหมาย กําหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” หรื อ คนร. ซึ่ งมีอาํ นาจ มากกว่า
“การกําหนดนโยบาย” หรื อ “ทําแผนยุทธศาสตร์” แต่ ตามมาตรา 11 (4) ให้อาํ นาจ กําหนดสัดส่ วนการถือ
หุ น้ ของกระทรวงการคลังหรื อบรรษัทในรัฐวิสาหกิจ หรื อมาตรา 11 (8) ที่ให้อาํ นาจเสนอความเห็นให้ ครม.
“ในการควบ หรื อ ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ และการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนในหุ น้ ที่บรรษัทถือครอง จนพ้นสภาพความ
เป็ นรัฐวิสาหกิจ”
ปั ญหาที่สาํ คัญ ร่ างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ดาํ เนินการตามบทบัญญัติมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนู ญ
พ.ศ.2560 ที่กาํ หนดว่า การออกกฎหมาย จะต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม และรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน
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นอกจากนี้แล้ว ที่ประชุมยังได้มีการระดมสมอง เพื่อนําเสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
จากภาคประชาชนเพื่อจะนําเสนอต่อสังคม และต่อรัฐบาล ต่อไป
นี่คือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ภายใต้วสิ ัยทัศน์ การเป็ นขุมพลังแห่งปั ญญาของชาติ
เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่ สังคมประชาธิ ปไตย
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5.9

การประกวดดนตรีลกู ทุ่งอุดมศึกษา ชิ งถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เรื่ อง

เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็ นเจ้าภาพจัดงานประกวดดนตรี ลูกทุ่ง
อุดมศึกษา โดยปี นี้ ได้กาํ หนดเนื้อหาของการแสดง เป็ นเรื่ องการ “เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9”
คณะนักศึกษาในชมรมต่างๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ตั้งวงดนตรี
ลูกทุ่ง เข้าประกวด โดยงานนี้มีวงดนตรี เข้าร่ วมประกวด 12 วง จาก 12 มหาวิทยาลัย และผ่านการคัดเลือกรอบ
แรก เข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 วง คือวงจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรังสิ ต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วงดนตรี
“ตะวันรุ่ ง ลูกทุ่งรังสิ ต” ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จึงขอรายงานให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ และขอเชิญชม VDO การประกวดครั้งนี้
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เลิกประชุ มเวลา 19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

