1
รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 2/2554
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
9.
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. นายพิชยั วาศนาส่ ง
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร นามวงศ์พรหม
12. ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
14. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
2.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
3.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและ
แผนการเงิน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายอานวยวุฒิ สาระศาลิน
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สื บแสง พรหมบุญ
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
นายธนภัทร เอกกุล
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

14.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม

15.

นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
ผูอ้ านวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
คณบดีบริ หารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผูอ้ านวยการสานักงานวางแผน และ
รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1 เรื่อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม) มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบ
ความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 79 คน มีรายละเอียดดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม)
1.
คณะเภสัชศาสตร์
จานวน
63 คน
2.
วิทยาลัยนานาชาติ
จานวน
16 คน
รวมทั้งสิ้น
79 คน
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ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2554 เรื่ อง ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 21
เมษายน 2554
จึงเรี ยนเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
1.2

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการ
สอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 708 คน มีรายละเอียดดังนี้
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)
1.
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
87 คน
2.
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
146 คน
3.
คณะพยาบาลศาสตร์
จานวน
5 คน
4.
คณะนิเทศศาสตร์
จานวน
28 คน
5.
คณะศิลปะและการออกแบบ
จานวน
3 คน
6.
คณะกายภาพบาบัด
จานวน
28 คน
7.
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน
2 คน
8.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน
85 คน
9.
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จานวน
54 คน
10. คณะวิทยาศาสตร์
จานวน
5 คน
11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน
25 คน
12. คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
จานวน
108 คน
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
สถาบันการบิน
คณะดิจิทลั อาร์ ต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้ น

14
1
58
12
7
33
3
4
708

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2554 เรื่ อง ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติตามที่มหาวิทยาลัยรั งสิ ต เสนอ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2554
จึงเรี ยนเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
1.3

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ของอธิการบดี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
เป็ นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์ ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร เป็ นกรรมการ โดยให้
คณะทางานศึกษากาหนดแนวทางการประเมินผูบ้ ริ หาร และถ้าคณะทางานเห็นควรออกข้อบังคับ ก็ให้นาเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งที่ประชุมทราบ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554

5
คณะทางานฯ ได้จดั ให้มีการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 และเห็นชอบ
ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
อธิการบดี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ลงนามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดีแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
จึงเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
1.4

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เรื่อง

การจัดทาหนังสื อ “ข้ อมูลสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต”
งานเลขานุการสภา ได้จดั ทาหนังสื อ “ข้อมูลสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต” ซึ่ งเป็ นเอกสารเล่ม
แรกเกี่ยวกับกิจการงานของสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต เนื่ องในวาระครบรอบ 10 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้เริ่ ม
กระบวนการปฏิรูปมหาวิทยาลัย คือนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 – 2553 โดยได้ประมวลมติที่สาคัญของสภา
มหาวิทยาลัยในรอบ 10 ปี
จึงเรี ยนให้ที่ประชุมทราบ และมอบหนังสื อให้แก่คณะกรรมการสภาทุกท่าน
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2554 โดยไม่ มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

3.1 เรื่อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2554 วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2554

ประจำทำงวิชำกำร (ทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ระเบียบวำระด้ ำนวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริ หารงานยุติธรรม นอกทีต่ ้ งั บางส่ วน ณ ศู นย์ ศึกษาสาทรธานี
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คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม นอกที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ห ลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าอาชญาวิท ยาและการ
บริ หารงานยุติธรรม ได้เปิ ดดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนในสถานที่ต้ งั ณ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต เมื องเอก
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 นั้น ในการนี้ หลักสู ตรดังกล่าวมีความประสงค์จะขอจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ณ
ศูนย์ศึกษาสาทรธานี บางส่ วน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผทู ้ ี่เข้าศึกษาในหลักสู ตร
เพื่ อให้ก ารดาเนิ นการจัดการเรี ย นการสอน นอกสถานที่ ต้ งั บางส่ วน ณ ศู นย์ศึก ษา
สาทรธานี ของหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการพิจารณาประเมินคุ ณภาพการจัดการศึ กษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึง ขออนุ มตั ิเปิ ดดาเนิ นการหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม นอกที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554
เป็ นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. มาตรา 20 และมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใด
นอกสถานที่ต้ งั ได้ รู ปแบบ วิธีการจัด การขออนุ ญาตและการอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไป
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่
ข้อ 6 หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั ต้องเป็ นหลักสู ตรเดิ มที่
ได้เปิ ดสอนในสถานที่ต้ งั แล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็ นหลักสู ตรที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 8 กรณี ที่ ส ถาบันประสงค์จะจัดการเรี ย นการสอนนอกสถานที่ ต้ งั เฉพาะ
บางส่ วนของหลัก สู ต รที่ เปิ ดด าเนิ น การในสถานที่ ต้ งั สถาบัน สามารถจัด การเรี ย นการสอนได้ไ ม่ เ กิ น
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ครึ่ งหนึ่ งของจานวนหน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ตรที่เปิ ดสอน ซึ่ งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจาหลักสู ตร/
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบชุดเดียวกันกับในสถานที่ต้ งั ได้
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ เ ปิ ดดาเนิ นการหลัก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช า
อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม นอกที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดดาเนินการหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม นอกที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี เพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา ปรับรหัสวิชาและจานวนหน่ วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเสรี วิทยาลัยนานาชาติ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยวิทยาลัยนานาชาติ ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา จานวน 5 รายวิชา และ
ขอปรับรหัสวิชาและจานวนหน่ วยกิ ต จานวน 1 รายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
(หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ ดังนี้
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี จานวน 5 รายวิชา ดังนี้
1. ITH 307 การตลาดสาหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริ การ 3(3-0-6)
(Marketing for Tourism and Hospitality Industry)
2. ITH 411 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และอุตสาหกรรมการบริ การ
(Human Resource Management in Tourism and
Hospitality Industry)
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3. ITR 214 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธุ รกิจ
3(3-0-6)
(Special Events for Business Traveling)
4. ITH 309 การจัดการการเงินเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และการบริ การ
(Financial Management in Tourism and Hospitality Industry)
5. IEC 448 หัวข้องานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Topics in International Economics)
ปรับรหัสวิชาและจานวนหน่ วยกิต จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
1. IOR 163 การบริ หารงานสปา
(SPA Management)

3(3-0-6)

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะขอเริ่ มใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
การขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิชา ปรั บ รหัส วิช าและจานวนหน่ วยกิ ต กลุ่ ม วิช าเลื อกเสรี
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 4/2554 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ เปิ ดรายวิ ชา ปรั บ รหั ส วิ ช าและจ านวนหน่ วยกิ ต กลุ่ มวิ ชาเลื อกเสรี
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ ) สาขาวิชาธุ รกิ จระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ศ. ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ ฝากแนวคิด ให้ มหาวิทยาลัยพิจารณา เรื่อง การเปิ ด
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยจัดให้ มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาจีน ที่ประเทศจีน
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ของ
รายวิชา IOR 163 การบริหารงานสปา ใหม่
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.3 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.3.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิ จ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิ จ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.2 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.3 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรฯ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาส่ วนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอให้ เชิ ญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ เพิม่ อีก 1 คน
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.4 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทาง
ไกลทางอินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิ จและการเมื อง (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอิ นเทอร์ เน็ ต ) วิท ยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.3.5 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.6 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
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สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.7 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลักสู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษา หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.8 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลักสู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึ ก ษา หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.3.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
เพือ่ การสื่ อสาร และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่ อสาร และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.10 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก คณะการแพทย์ แผนตะวันออก
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก คณะการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
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สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลักสู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก คณะการแพทย์แผนตะวันออก เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ พจิ ารณาเพิม่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการแพทย์ แผน
ตะวันออก อีก 1 คน
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.11 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ ตรวจสอบคุณวุฒิย่อของ นายจรู ญพร ปรปักษ์ ประลัย
คาว่า “วส.บ. (สาขาภาพยนตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” ว่ าถูกต้ องหรือไม่
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.12 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด

23
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขคุณวุฒิ ของ ผศ. ดร. รั มภา บุญสิ นสุ ข จากคาว่ า
“Postdoctoral Fellow. Movement disorder laboratory, Oregon” เป็ น
“Postdoctoral Fellow, Movement Disorder Laboratory, Oregon”
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.13 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สาขาวิช าวิศ วกรรมโยธา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมี ความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ กษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่ านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มัติหลัก สู ต รและการปรั บปรุ ง หลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจำรณำ
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
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วิศ วกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศ วกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
1. ขอให้ ตรวจสอบตาแหน่ ง ของ รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และ
รศ. ดร. ยุทธชั ย บรรเทิงจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. ขอให้ ตรวจสอบตาแหน่ ง ของ รศ. ดร. สุ ธี อักษรกิตติ์ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
3.4 เรื่อง ขออนุมัติปรับค่ าหน่ วยกิต
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ข ออนุ ม ตั ิ ป รั บ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ ดังนี้

หลักสู ตรที่ขออนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาการทูต
และการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
 ค่าเล่าเรี ยน (หน่วยกิตละ)
 ค่าบารุ งการศึกษา (ภาคการศึกษาละ)

อัตราค่าเล่าเรี ยน
เดิม
ใหม่
(ระบบ
(ระบบ
ไตรภาค)
ทวิภาค)

4,500.00
14,000.00

6,000.00
14,000.00
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ในการขออนุ ม ัติ ป รั บ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ หลัก สู ต รดัง กล่ า วข้า งต้น ได้ผ่ า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 5/2554 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม
2554 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งตาแหน่ งรองศาสตราจารย์คลินิก
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ตั ิ แต่ ง ตั้ง ตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ค ลิ นิก สาขาวิช า
อายุรศาสตร์ (มะเร็ งวิทยา) และสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โลหิตวิทยา) จานวน 2 คน
ข้ อเท็จจริง
เพื่อเป็ นการส่ ง เสริ ม เกี ยรติ คุ ณแก่ อาจารย์ที่ มีคุ ณวุฒิ มี ค วามรู ้ ความสามารถและ
ปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นคลิ นิก มาเป็ นระยะเวลานาน จึ ง เห็ นสมควรขออนุ ม ตั ิ แต่ ง ตั้ง อาจารย์ป ระจ าเพื่ อ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการคลินิก จานวน 2 คน ดังนี้
1. แพทย์หญิงสุ ดสวาท เลาหวินิจ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (มะเร็ งวิทยา)
2. แพทย์หญิงวารุ ณี จินารัตน์
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โลหิ ตวิทยา)
ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การ
แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2548 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการประจาสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 และครั้งที่ 4/2554 วันที่ 5 เมษายน 2554)

27
2. คณะกรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 เมษายน 2554)
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549
ข้อ 5 ความว่า ให้คณบดีพิจารณาอาจารย์ประจาทางคลินิกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่วยศาสตรา จารย์
คลิ นิ ก รองศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก และศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เสนอชื่ อ พร้ อ มแบบประวัติ ต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการแต่งตั้งตาแหน่งรองศาสตราจารย์คลินิกดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ เพิม่ เติมข้ อมูล การให้ บริการด้ านผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
การออกตรวจ OPD การควบคุมดูแลแพทย์ ฝึกหัด การทางานด้ านคลินิกทั้งหมด ของ
อาจารย์ท้งั สองคน โดยระบุจานวนครั้ง/จานวนผู้ป่วยอย่ างละเอียด เนื่องจากเป็ นการ
ให้ ตาแหน่ งทางวิชาการด้ านคลินิก
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 4

4.1

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่อง วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ทีผ่ ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ ายประจาปี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประจาปี การศึกษา 2554

คาขอ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้รายงานผลการดาเนินงาน ความเจริ ญ
เติบโตของมหาวิทยาลัย และ KPI ด้านต่างๆ อาทิ จานวนนักศึกษาใหม่, จานวนนักศึกษาตกค้าง/เกินชั้นปี ,
อัตราการได้งานทาและการศึกษาต่อ, ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ฯ และสรุ ป
ร่ างงบประมาณรายรับรายจ่ายประจาปี การศึกษา 2554 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ งบประมาณและการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน ได้ พจิ ารณารายละเอียด
ทีม่ หาวิทยาลัยเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ดังนี้
1. KPI บางตัว เช่ นอัตราการได้ งานทาและการศึกษาต่ อ ซึ่งมีตัวเลขต่า อาจไม่ ใช่ เพราะ
บัณฑิตไม่ ได้ ทางาน แต่ เป็ นความเข้ าใจความหมายของงาน ไม่ ถูกต้ อง เช่ นบางคนช่ วยงานครอบครัว บาง
รายโดยวิชาชีพรับงานเป็ นชิ้น แต่ เข้ าใจว่ายังไม่ ได้ ทางานประจา ซึ่งการทาแบบสอบถามต้ องทาความเข้ าใจ
ความหมายกับผู้กรอกข้ อมูลให้ ชัดเจน
2. KPI ค่ าเฉลีย่ และระดับความพึงพอใจของนายจ้ างต่ อบัณฑิต รวมทุกด้ าน 3.7 ก็ถือว่ า
เป็ นตัวเลขทีย่ งั น่ าพอใจ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยระดับนาของรัฐ
3. ร้ อยละงบประมาณรายจ่ าย ทีแ่ ยกเป็ น รายจ่ ายส่ วนคณะ รายจ่ ายส่ วนงานสนับสนุน
และรายจ่ ายส่ วนกลาง ก็เหมาะสม โดยเฉพาะรายจ่ ายส่ วนกลาง(ค่ าสาธารณูปโภค ดอกเบีย้ เงินต้ น) ยังไม่
จาเป็ นต้ องซอยย่อยลงไปที่หน่ วยงานก็ได้
4. Unit Cost ถ้ าเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอืน่ ได้ จะช่ วยให้ เราเข้ าใจตัวเราเองมากขึน้
5. รายจ่ ายทางตรงของคณะ ตามทีร่ ะบุตัวเลขไว้ ควรเพิ่มอีกหนึ่งช่ องทีร่ ะบุว่า เป้าหมาย
รายจ่ ายทางตรงของคณะควรเป็ นเท่าไร เพือ่ ให้ แต่ ละคณะมีความชัดเจนในเป้าหมายของตนเอง โดยขอให้
เริ่มทาในปี การศึกษา 2555
6. เรื่องตัวเลข งบประมาณพัฒนาบุคคลากร และวิจัย ควรสั มพันธ์ กนั โดยงบประมาณ
การพัฒนาบุคคลากรทีล่ ดลง ด้ วยเหตุผลต่ างๆ เช่ น ผู้รับทุนจบการศึกษามากขึน้ หรือมหาวิทยาลัยรับ
อาจารย์ ในวุฒิปริ ญญาเอกมากขึน้ ทาให้ การให้ ทุนการศึกษาลดลง ตัวเลขทีล่ ดลง ควรนาไปเพิม่ ที่งบวิจัยให้
มากขึน้ เพือ่ เป็ นการส่ งสั ญญาณทีด่ ีและแก้ ไขจุดอ่ อนของมหาวิทยาลัยในเรื่องงานวิจัย
ทีป่ ระชุ มได้ พจิ ารณางบประมาณรายรับรายจ่ ายประจาปี การศึกษา 2554 แล้ ว จึงมีมติ
อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม 1. ประธานคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย (ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ) ได้ ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมว่ า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีความก้ าวหน้ า
เข้ มแข็ง และเติบโตอย่างต่ อเนื่อง โดยเฉพาะปี การศึกษา 2554 เป็ นปี แรกทีม่ ียอดนักศึกษารวมเกิน 30,000 คน
ในการบริหารงานมีการใช้ KPI หลายๆ ด้ านกากับ แยกรายได้ -รายจ่ ายของคณะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งส่ วนมากมี
ผลดาเนินการอยู่ในเกณฑ์ ที่กาหนด มีบางคณะที่ยงั มีปัญหา แต่ โดยภาพรวมถือว่ าผลการดาเนินการอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก
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2. อธิการบดีได้ ชี้แจงผลการดาเนินงานบางคณะทีม่ ีตัวเลขขาดทุน หรือรายจ่ าย
ทางตรงของคณะค่ อนข้ างสู งว่ ามาจากสาเหตุต่างๆ กัน เช่ น สถาบันการทูต เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาโทระหว่ าง
ประเทศ ประเทศทีส่ ่ งคนมาเรียนก็ขาดงบประมาณ เช่ น พม่ า ภูฎาน มหาวิทยาลัยจึงช่ วยเหลือโดยให้
ทุนการศึกษา แต่ รายจ่ ายรวมถือว่ าตัวเลขไม่ มาก (3 ล้ านบาท) แต่ ผลทีไ่ ด้ คือชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย
ส่ วนกรณี คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีปัญหาเรื่องความไม่ ชัดเจนในการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชี พ ว่ าต้ องเป็ นหลักสู ตร 4 ปี หรื อ 6 ปี เด็กทีจ่ ะเข้ าเรียนก็ไม่ มั่นใจว่ า จบหลักสู ตร 4 ปี ของ
มหาวิทยาลัยแล้ว จะเป็ นทีย่ อมรับในการจ้ างงานหรื อไม่ ขณะนี้ จึงอยู่ระหว่ างการปรับแนวทางของ
หลักสู ตร ซึ่งอาจต้ องขยายการศึกษาเป็ น 6 ปี
ทีป่ ระชุ มได้ พจิ ารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ ายประจาปี การศึกษา 2554 แล้วจึงมีมติ
อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
5.1 เรื่อง
คาขอ

เรื่อง วาระด้ านตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ

ข้ อเท็จจริง
ตามที่ อ าจารย์ป ระจ ามหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ ข อต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 3 กันยายน 2553 และครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายสมชาย
เล็กเจริ ญ
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ พญ.กฤษณี กาญจนพันธุ์
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ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์
รุ จิระยรรยงในการประชุมวันที่ 10 มกราคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมี
ปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ รองศาสตราจารย์
ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ในการประชุ มวันที่ 19 เมษายน 2554 คณะกรรมการมีมติไม่อนุ มตั ิ เนื่องจากผลงานมี
ปริ มาณและคุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
2/2554 วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้ าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 3 คน
ดังนี้
- นายสมชาย เล็กเจริ ญ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พญ.กฤษณี กาญจนพันธุ์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
- ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จิระยรรยง ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อ านาจหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
และถอดถอน รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ ใ ห้ม หาวิท ยาลัย ดาเนิ นการแต่ ง ตั้ง อาจารย์ 3 คน ดารงตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน ในสาขาวิชาดังกล่าว
ข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อืน่ ๆ
6.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่ งตั้งรองอธิการบดี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิ การบดี
ข้ อเท็จจริง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ปรับโครงสร้างการบริ หารและแต่งตั้งรองอธิ การบดีให้สอดคล้อง
กับการเปิ ดภาคการศึกษาประจาปี 2554 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2554 ดังรายนามต่อไปนี้
1. ให้นายดารงค์ อินทรมีทรัพย์ พ้นจากตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร และให้
ดารงตาแหน่ง ที่ปรึ กษาอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศและการบริ หาร
2. แต่งตั้งให้ นายอานวยวุฒิ สาระศาลิน คณบดี คณะ Digital Art ดารงตาแหน่ง
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร อีกตาแหน่งหนึ่ง
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
มาตรา 34 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(16) ให้ ความเห็นชอบการแต่ งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผู้ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่า” และ
2. มาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “รองอธิ การบดีตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
อธิการบดี และให้อธิการบดีเป็ นผู้แต่ งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน”
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบ
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6.2

เรื่อง

รายงานการดาเนินงานสาคัญของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ทีส่ ภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ

คาขอ
ด้วยสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ให้ความเห็นชอบการดาเนินงานสาคัญของมหาวิทยาลัย
และเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตในการติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต 3 เรื่ อง คือ
1.
มหาวิทยาลัยรังสิ ตกับสังคมธรรมาธิ ปไตย

6.2.1 เรื่อง
คาขอ

2.

รายงานผลการดาเนินงานการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.

มหาวิทยาลัยสุ ขภาพ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มหาวิทยาลัยรังสิ ตกับสั งคมธรรมาธิปไตย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551
ให้ความเห็นชอบ เรื่ อง มหาวิทยาลัยรังสิ ตกับสังคมธรรมาธิ ปไตย
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม (นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์) ได้รายงานภาพรวมของ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยภายใต้แนวทาง “มหาวิทยาลัยรังสิ ตกับสังคมธรรมาธิ ปไตย” ในรอบ 2 ปี (2552-2553)
ซึ่งประกอบด้วย 6 กระบวนการ คือ
1. การสื่ อสาร สร้างความเข้าใจแนวคิดสังคมธรรมาธิ ปไตยภายในมหาวิทยาลัยและกับสาธารณะ
2. การส่ งเสริ มบทบาทสื่ อมวลชนเพื่อสร้างสังคมธรรมาธิ ปไตย
3. การส่ งเสริ มคณะวิชาให้จดั กิจกรรมที่เชื่อมโยงการเรี ยนการสอนกับปั ญหาสังคม
4. ความร่ วมมือกับองค์กรเครื อข่ายเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสังคมธรรมาธิ ปไตย
5. โครงการศึกษาและพัฒนาตามนโยบายสร้างสังคมธรรมาธิปไตย กรณี ศึกษาชุมชน จังหวัดปทุมธานี
6. ส่ งเสริ มโครงการของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนให้มีเนื้ อหาและเป้ าหมายสังคม
ธรรมาธิปไตย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบและให้ ความเห็นชอบการดาเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. ขอให้ มหาวิทยาลัยผลักดันและเคลือ่ นไหวเรื่องนีต้ ่ อไป และขณะนีค้ ณะกรรมการ
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ปฏิรูปที่ศึกษาเรื่องการสร้ างความเป็ นธรรม ลดความเหลือ่ มลา้ ได้ พมิ พ์ เอกสารเรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้ าง
อานาจ” ซึ่งมีประเด็นน่ าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยอาจส่ งเสริมให้ คณาจารย์ และนักศึกษาได้ ร่วมศึกษาเรี ยนรู้
2. ปัจจุบัน เกษตรกรและผู้ใช้ แรงงาน ประมาณ 38 ล้ านคน (ทีอ่ ยู่ในระบบ 14 ล้ านคน
และอยู่นอกระบบ 24 ล้ านคน) ขาดคุณภาพชี วติ ขาดความมั่นคง พรรคการเมืองมีนโยบายประชานิยม
ทีร่ ักษาอาการแต่ ไม่ ได้ แก้ปัญหา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะ Empower ประชาชนเหล่านีอ้ ย่างไร
6.2.2 เรื่อง
คาขอ

รายงานผลการดาเนินงานการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553
ให้ความเห็นชอบ เรื่ อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
พรชัย มาตังคสมบัติ) และผูอ้ านวยการสานักงานวางแผนและรักษาการผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบ
ภายใน (รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม) ได้รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในขอบเขต
4 ด้าน คือ
1. การบริ หารความเสี่ ยง
2. การควบคุมภายใน
3. การตรวจสอบภายใน
4. การตรวจสอบการบริ หารจัดการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และให้ ความเห็นชอบการดาเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. ชื่ นชมแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งมีความครอบคลุม แต่ ควรสนใจความเสี่ ยง
อีกอย่างหนึ่งคือ “การคัดลอกผลงานทางวิชาการ” ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่ งก็ประสบปัญหานี้ จึง
ต้ องมีวธิ ีการ หรือ Program ในการตรวจสอบว่างานทีจ่ ะตีพมิ พ์ไม่ มีการคัดลอกมา
2. ปัญหางานวิจัยมีน้อย อาจไม่ ใช่ เพราะ “ไม่ มีเวลา” แต่ เป็ นเพราะ “วิจัยไม่ เป็ น” ซึ่ง
เกีย่ วข้ องกับปัญหาวิธีคิด, วิธีออกแบบการวิจัย, วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล จึงไม่ สามารถทาให้ งานประจา
(Routine) กลายเป็ นงานวิจัยได้ มหาวิทยาลัยจึงควรให้ มีการฝึ กอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ด้านนี้
3. ปัญหาความเสี่ ยงทีส่ าคัญ คือ IT ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยมีปัญหานี้ กรณี ของมหาวิทยาลัย
รังสิ ต ขอให้ ดูเรื่องนีเ้ ป็ นพิเศษด้ วย
4. ปี นี้ สมศ. มีการปรับเปลีย่ นเกณฑ์ การประเมิน ซึ่งถ้ าใช้ เกณฑ์ ใหม่ การประเมินจะมีปัญหา
มาก
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5. การประเมินไม่ ควรใช้ เกณฑ์ กลางมาวัดทุกคน แต่ ควรให้ ฝ่ายปฏิบัติกาหนดเกณฑ์ มาด้ วย
แล้วตกลงร่ วมกัน มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงควรกาหนดเกณฑ์ ของตนเอง แล้วร่ วมปรึกษาหารือกับ สมศ. ด้ วย
6.2.3 เรื่อง

มหาวิทยาลัยสุ ขภาพ

คาขอ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554
ให้ความเห็นชอบ เรื่ อง การกาหนดประเด็นเรื่ องที่ช้ ี นาป้ องกันและแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (เรื่ อง
สุ ขภาพ และ เรื่ อง จิตสาธารณะ)
คณบดีบริ หารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (นายแพทย์ศุภชัย
คุณารัตนพฤกษ์) ได้รายงานเรื่ อง โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต สู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(RSU Healthy Campus) ซึ่ งเป็ นโครงการ 2 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555 โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก สสส. จานวน 2.4 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ให้ความ
สาคัญกับการอบรมบุคลากรด้านสุ ขภาพ โดยทาให้มหาวิทยาลัยเป็ นพื้นที่สุขภาพ, นักศึกษาและคณาจารย์เป็ น
ตัวอย่างการดาเนิ นชีวติ อย่างมีสุขภาพ และเป็ นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และให้ ความเห็นชอบการดาเนินงาน

6.3

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง

ข้ อพิจารณา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไป
ของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายคือ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
เพื่อเป็ นการตรวจสอบตนเอง รับรู ้จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อดี ข้อด้อย และสร้างความเข้มแข็ง
ของสภามหาวิทยาลัยในการกากับดูแลตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
จึงเห็นควรให้กาหนดระบบและวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยมีหลักการ
ดังนี้
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1. ประเด็นและขอบเขตการประเมิน
1.1 การทาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 34 แห่ ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
1.2 การทาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ. และสมศ.
2. รู ปแบบการประเมิน
2.1 การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2.2 กาหนดระดับประเมิน 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.3 ให้มีบนั ทึกข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ระยะเวลาการประเมิน
3.1 ให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยทุก 2 ปี คือสิ้ นปี ที่ 2 และสิ้ นปี ที่ 4
ของวาระสภามหาวิทยาลัย โดยดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน
3.2 การประเมินตนเองครั้งแรก ให้กระทาให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วัน นับจากสภาให้
ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสาร “แบบประเมินตนเองของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย” โดยให้ปรึ กษาและขอความเห็นชอบต่อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ) เพื่อดาเนินการให้แล้วเสร็ จ
ตามกาหนด
มติทปี่ ระชุ ม
6.4

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
แต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

คาขอ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่กาหนดให้การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
อธิ การบดีครั้งแรก ดาเนิ นการภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับประกาศใช้
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ข้ อเสนอ
จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์

กรรมการ

3. ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร

กรรมการ

4. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

5. ผูอ้ านวยการสานักงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์

ผูช้ ่วยเลขานุการ

จึงเรี ยนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.5

การกาหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต

เรื่อง

คาขอ
เนื่องด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้มหาวิทยาลัยกาหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รังสิ ต
อัตลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผูเ้ รี ยนตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็ จตามจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็ นลักษณะโดดเด่น
เป็ นหนึ่งของสถาบัน
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยขอกาหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต คือ
อัตลักษณ์ “ขุมพลังแห่งปั ญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่ สังคมธรรมาธิ ปไตย”
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554)
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เอกลักษณ์ “สร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม”
(ผ่านความเห็นชอบจากมติเวียนคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 7 มิถุนายน 2554)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.6

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2553

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2553 จานวน 67 คน

ระดับปริ ญญาตรี

ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 67 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1.
2.
3.
4.

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2553
9
32
17
9
67

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2553 จานวน 67 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้

38
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.7

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2553

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2553 จานวน 161 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 161 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
5. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
6. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
7. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
8. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
9. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
10. สาขาวิชาการจัดการพยาบาล
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
12. สาขาวิชาบัญชี
13. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
14. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
15. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
16. สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก

ภาคการศึกษาที่ 3/2553
2
9
5
49
7
2
23
2
4
8
4
5
9
4
1
5

39
สาขาวิชา
17. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ภาคการศึกษาที่ 3/2553
22
รวม

161

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2553 จานวน 161 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.8 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2553

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การให้ปริ ญญาแก่ ผสู้ าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2553 จานวน 3 คน
ข้ อเท็จจริง
1. คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาเอก จานวน 3 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2553
1
2
3

40
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2553 จานวน 3 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

