รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 3/2554
วันพุธที่ 21 กันยายน 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.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
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.วิจิตร ศรี สอ้าน
2.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
3.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและ
แผนการเงิน

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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
นายอุดร ตันติประภาคาร
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
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 านวยการสานักงานบัญชี
ผูอ้ านวยการสานักงานการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.35 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1
เรื่อง อธิการบดีแจ้ งที่ประชุ มทราบ
อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภรรยาของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรี สอ้าน ได้ถึงแก่กรรม ขณะนี้ต้ งั ศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดมกุฎกษัตริ ยาราม ศาลา 13 จนถึงวันที่ 24
กันยายน 2554
มติทปี่ ระชุ ม
1.2

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2553 (มติเวียน ครั้งที่ 3/2554)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2553 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้อง
ออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู้
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 965 คน มีรายละเอียดดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2553
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
84
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
122
คณะนิเทศศาสตร์
จานวน
100
คณะเภสัชศาสตร์
จานวน
3
คณะศิลปะและการออกแบบ
จานวน
189
คณะกายภาพบาบัด
จานวน
2
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน
32
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน
22
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จานวน
53
คณะวิทยาศาสตร์
จานวน
17
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน
134
วิทยาลัยนานาชาติ
จานวน
12
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
จานวน
21
คณะนิติศาสตร์
จานวน
13
คณะเศรษฐศาสตร์
จานวน
2
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
จานวน
8
วิทยาลัยดนตรี
จานวน
5
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จานวน
13
คณะบัญชี
จานวน
21
คณะทัศนมาตรศาสตร์
จานวน
21
สถาบันการบิน
จานวน
13
คณะดิจิทลั อาร์ ต
จานวน
76
คณะทันตแพทยศาสตร์
จานวน
2
รวมทั้งสิ้ น
965

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

ข้ อเสนอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขอเรี ย นเสนอมติ เวีย น ครั้ งที่ 3/2554 เรื่ อ ง ขออนุ มตั ิ ก ารให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2553 ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

4
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
มติทปี่ ระชุ ม
1.3

ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ

เรื่อง

รายงานการติดตามผลการดาเนินงานและสั งเคราะห์ มติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปี การศึกษา 2553

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จดั ทารายงานการติดตามผลการดาเนินงานและ
สังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2553 ซึ่งประกอบด้วย การรายงานผลการดาเนินงานที่
สาคัญ 3 เรื่ อง คือ
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ตกับสังคมธรรมาธิ ปไตย
2. มหาวิทยาลัยสุ ขภาพ
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี
รวมทั้งการสังเคราะห์มติของสภามหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 โดยได้จดั ทาเป็ นรู ปเล่ม และขอเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุ ม
1.4

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เรื่อง

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2553

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
โดยใช้วิธีตอบแบบสอบถามการประเมิน คณะกรรมการได้ตอบแบบประเมินตนเอง และสรุ ปผลการ
ประเมินตนเองของสภา ได้คะแนนเท่ากับ 4.53 (จากคะแนนเต็ม 5) หรื อดีมาก

มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2

จึงเรี ยนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554

5
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2554 โดยไม่ มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ประจาทางวิชาการ (ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ
วาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
3.1 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555)
คณะเภสัชศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมตามมาตรฐานของสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สภาเภสัชกรรม เหมาะแก่ความต้องการของประเทศ และทัดเทียมมาตรฐานสากล
1.2 มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในด้านการผลิ ตยาตามเภสัชตารับและการ
ควบคุ ม คุ ณภาพบริ หารงานเภสั ช กรรมเบื้ องต้น ดูแลการใช้ยาของประชาชนและชุ มชน สามารถใช้
วิทยาการในการแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมได้
1.3 มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านวิจยั พัฒนาและออกแบบสู ตรตารับ
การผลิต การควบคุม การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การบริ หารงานเภสัชกรรม รวมทั้งการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.4 มีความใฝ่ รู ้ติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการเสมอ สามารถสร้างสรรค์
ความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่ งเสริ มการพัฒนาโดยรวมได้
1.5 มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและความรับผิดชอบ รวมถึงมีคุณธรรมและมโนธรรม
ในการปฏิบตั ิวชิ าชีพ ให้เกิดประโยชน์ต่อปวงชน มีมนุษยสัมพันธ์และมีวฒั นธรรมของชนชาติไทย
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
193 หน่ วยกิต
17 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
157 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต

231 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 47 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 20 คน ปริ ญญา
โท 21 คน และปริ ญญาตรี 6 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 100 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อ
นักศึกษา 1 : 2.13
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรั บรองหลัก สู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
เภสั ช ศาสตร์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสั ช ศาสตร์ เพื่ อ น าเสนอต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อพิจารณาของคณะกรรมการฯ วิชาการ
คณะกรรมการฯ ได้ มีข้อคิดเห็น ดังนี้
1. การปรับรายวิชา CHM 131 เคมีทั่วไป และ CHM 133 เคมีทั่วไป 2 ไปเป็ น
CHM 130 เคมีพืน้ ฐาน และปรั บ BIO 131 ชี ววิทยาทั่วไป และ BIO 133 ชี ววิทยาทั่วไป 2 ไปเป็ น
BIO 136 หลักชี ววิทยา ซึ่งเป็ นวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน อาจทาให้ พนื้ ฐานความรู้ ที่สาคัญไม่ เพียงพอใน
การนาไปใช้ ในวิชาชีพ
2. ฝากให้ คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาปรั บวิธีการเรียนการสอน เปลี่ยนเนื้อหาวิชา
ของรายวิชา CHM 130 เคมีพืน้ ฐาน และ BIO 136 หลักชี ววิทยา เพื่อให้ เหมาะสมกับความรู้ ที่
เปลีย่ นแปลง และเพือ่ ให้ รายวิชาดังกล่าวมีเนือ้ หาสอดคล้องทีจ่ ะนาไปใช้ ในวิชาชีพได้ จริง
3. การแยกรายวิชาทีเ่ ป็ นทฤษฎี และปฏิบัติ ออกไปเป็ นคนละรายวิชา จะทาให้ มีผล
ต่ อการเรียงลาดับการสอน และจะไม่ สอดคล้องกัน ส่ งผลต่ อทาให้ ยากต่ อการจัดทา มคอ. 3
4. ขอให้ ตรวจสอบ ชื่ อรายวิชา “พฤกษอนุ กรมวิธาน” และ “วิศวเภสั ชกรรมร่ วม
สมัย” ว่ าถูกต้ องหรือไม่
5. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ไขคาอธิบายรายวิชา ดังต่ อไปนี้
- PHM 511 การเตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
- PHM 522 เทคโนโลยีเภสั ชอุตสาหกรรม
- PHM 456 เภสั ชกรรมจ่ ายยา
6. ตรวจสอบและแก้ ไข Curriculum Mapping ใหม่ โดยในแต่ ละรายวิชาควรมีจุด
“ความรับผิดชอบหลัก” ทีแ่ ตกต่ างกัน
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7. การระบุอาชี พที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็ จการศึกษา ในหมวดที่ 1 ข้ อ 8 ไม่
เชื่ อมโยงกับ ข้ อ 11 และ ข้ อ 12 ต้ องเขียนให้ มีความโดดเด่ น และน่ าสนใจ ซึ่งจะเป็ นการประชาสั มพันธ์
หลักสู ตรได้ ทางหนึ่ง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และ แก้ไขรายละเอียดตามข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
และนาหลักสู ตรให้ ศ. ดร. พรชั ย มาตังคสมบัติ ดูอกี ครั้งก่ อนเสนอ
ต่ อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุ ม
3.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2551
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญา
ชื่อหลักสู ตร จาก ภาษาไทย หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program
เป็ น ภาษาไทย หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program in
Educational Studies
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ชื่อปริ ญญา จาก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
Doctor of Education
ศษ.ด.
Ed.D.
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
(การศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Education
(Educational Studies)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศษ.ด. (การศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ed.D. (Educational Studies)
2.2 ปรับโครงสร้างจานวนหน่วยกิตทุกรายวิชา
จาก จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.3 หมวดวิชาพื้นฐาน
2.3.1 ยุบวิชาและย้ายไปอยูใ่ นกลุ่มวิชาเลือก ในกลุ่มวิชานวัตกรรม
การเรี ยนการสอน
ยุบรายวิชา EDU 701 วิเคราะห์ประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา
เป็ น EDU 720 วิเคราะห์ประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา
2.3.2 เปิ ดรายวิชาใหม่ ได้แก่
EDU 723 ทักษะการสื่ อสารระดับสู งสาหรับนักศึกษาปริ ญญาเอก
2.4 หมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 กลุ่มวิชาบังคับ ปรับคาอธิ บายรายวิชา EDU 716 นวัตกรรมการออกแบบ
หลักสู ตรและการสอน
2.4.2 กลุ่มวิชาเลือก เปลี่ยนชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
จาก EDU 720 ปั ญหาปั จจุบนั เกี่ยวหลักสู ตรและการสอนวิชาเฉพาะ
เป็ น EDU 720 วิเคราะห์ประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้

เปรี ยบเทียบกับโครงสร้ าง
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หมวดวิชา
แบบ 1.1
สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท
ดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.1
สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2550

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2554
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศึ ก ษา
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิก ารขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศึ กษาศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อพิจารณาของคณะกรรมการฯ วิชาการ
คณะกรรมการฯ ได้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้ อ 11 ไม่ ได้ ระบุให้ เห็นถึงความสาคัญของหลักสู ตร ควรปรั บให้ มี
ความชัดเจนมากขึน้ และ ข้ อ 12 ไม่ ได้ สะท้อนถึงความน่ าสนใจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 8 เพิม่ อาชีพเกีย่ วกับนักวิจัย
3. ควรเพิม่ รายวิชาทีใ่ ห้ ความรู้ เกีย่ วกับ Multimedia สาหรับใช้ ในการเรียนการสอน
4. คนที่จ บหลักสู ตรนี้ควรมี ค วามรู้ ด้า นการวิจั ย เพื่อนาไปพัฒ นาด้ านการศึ กษา
ต่ อไป
5. ควรนาความรู้ ด้านนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ เข้ ามาในหลักสู ตร
เพือ่ สร้ างจุดเด่ น เนื่องจากหลักสู ตรเน้ นด้ านการจัดการมากเกินไป
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขรายละเอียดตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.2 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2550
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 44 หน่วยกิต เป็ น 38 หน่วยกิต
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.3 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ จาก 29 หน่วยกิต เป็ น
23 หน่วยกิต
2.3.1 หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 17 หน่วยกิต
เป็ น 10 หน่วยกิต ซึ่ งมีรายละเอียดของการปรับปรุ งดังนี้
1) เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา 2 หน่วยกิต
2) ยกเลิก รายวิชา 7 รายวิชา 15 หน่วยกิต
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา 8 หน่วยกิต
2.3.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต
เป็ น 13 หน่วยกิต ซึ่ งมีรายละเอียดของการปรับปรุ งดังนี้
1) ยกเลิก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ รวม 5 รายวิชา 13 หน่วยกิต
2.3.3 หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต รวมมีรายละเอียดของการปรับปรุ งดังนี้
1) เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
2) ยกเลิก 5 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ 4 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
แผน ก. แบบ ก2
หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต
วิชาเฉพาะสาขา
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
สภาการพยาบาล

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2550

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555

9 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

17 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
44 หน่ วยกิต

10 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
38 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแ ลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผูใ้ หญ่ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2554
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552

14
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลผูใ้ หญ่ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่ อให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อพิจารณาของคณะกรรมการฯ วิชาการ
คณะกรรมการฯ ได้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชา MNS 602 แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ควรปรั บเนื้อหาให้ มีความ
เข้ มข้ นสู งกว่ าระดับปริญญาตรี
2. ควรเพิ่ม รายวิช ากี่ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศใหม่ ๆ เช่ น ระบบสารสนเทศ
สาหรับงานด้ านการพยาบาล
3. การกาหนด Curriculum Mapping ของรายวิชา MNS 699 วิทยานิพนธ์ ยังไม่
เหมาะสม เนื่องจากการทาวิทยานิพนธ์ ต้ องเรี ยนรู้ ด้านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
และควรกาหนดในหัวข้ อทักษะทางปัญญา ให้ มากกว่ านี้ เพราะสามารถทาได้ ทุกเรื่อง
4. ตรวจสอบ Curriculum Mapping ทุกรายวิชาใหม่ อกี ครั้ง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขรายละเอียดตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.3 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตร
ในปี การศึกษา 2541 2542 2544 2545 และ 2550
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตรวม จากเดิมจานวน 141 หน่วยกิต เป็ น 143 หน่วยกิต
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จากเดิมจานวน 141 หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ) เป็ นจานวน 143 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-การศึกษาด้วยตนเอง)
2.3 ปรับปรุ งวิชาเรี ยนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
จากรายวิชา SCI 101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน เป็ นรายวิชา CHM 101 เคมีในชีวิตประจาวัน เนื่องจากตัด
รายวิชา CHM 123 เคมีสาหรับพยาบาล ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ออก จึงจัดให้เรี ยนรายวิชา
CHM 101 เคมีในชีวติ ประจาวัน ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปแทน
2.4 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 103 หน่วยกิต เป็ น 105
หน่วยกิต ดังนี้
2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ลดจานวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต
เหลือ 28 หน่วยกิต ดังนี้
1) ตัดรายวิชา จานวน 8 รายวิชา รวม 22 หน่วยกิต
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 6 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต
2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ เพิ่มจานวนหน่วยกิตจาก 71 หน่วยกิต เป็ น 77 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตัดรายวิชา จานวน 10 รายวิชา รวม 36 หน่วยกิต
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 17 รายวิชา รวม 43 หน่วยกิต
3) ลดจานวนหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 4 หน่วยกิต และปรับ
รหัสรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
4) เพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต เป็ น 4 หน่วยกิต ปรับ
รหัสรายวิชาและปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
5) ปรับรหัสรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
6) ปรับรหัสรายวิชา และปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
1. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตร เดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้
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32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 104 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 28 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 76 หน่ วยกิต

103 หน่ วยกิต
32 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต

105 หน่ วยกิต
28 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี

ไม่ น้อยกว่ า 51 หน่ วยกิต

45 หน่วยกิต

51 หน่วยกิต

ภาคปฏิบตั ิ

ไม่ น้อยกว่ า 25 หน่ วยกิต

26 หน่วยกิต

26 หน่วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 140 หน่ วยกิต
และไม่ เกิน 150 หน่ วยกิต

141 หน่ วยกิต

143 หน่ วยกิต

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
(มคอ. 1)
ปี การศึกษา 2550
30 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
2. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2554
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ไขเครื่องหมาย ใน Curriculum Mapping
จาก เครื่องหมาย   เป็ น จุดขาว ดา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.4 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะวิทยาศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2545 และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2549 และ 2550
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตรวม จำก 138 หน่วยกิต เป็ น 143 หน่วยกิต
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2.2 ปรั บ โครงสร้ ำ งหน่ ว ยกิ ต ทุ ก รำยวิ ช ำ จำก จ ำนวนหน่ ว ยกิ ต (บรรยำยปฏิบตั ิ) เป็ น จำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบตั ิ-ศึกษำด้วยตัวเอง)
2.3 ปรับปรุ งรำยวิชำในหมวดศึกษำทัว่ ไปให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชำ
ศึกษำทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
2.4 ปรับเพิม่ จำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชำเฉพำะ จำก 100 หน่วยกิต เป็ น
105 หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ ปรับลดจำนวนหน่วยกิตจำก 38 หน่วยกิต
เป็ น 34 หน่วยกิต
- ตัดรำยวิชำ จำนวน 4 รำยวิชำ
- เปิ ดรำยวิชำใหม่ จำนวน 3 รำยวิชำ
2.4.2 กลุ่มวิชำชีพ ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิตจำก 62 หน่วยกิต เป็ น 71 หน่วยกิต
- ตัดรำยวิชำ จำนวน 4 รำยวิชำ
- ยกเลิกรำยวิชำ จำนวน 5 รำยวิชำ
- เปลี่ยนรหัสวิชำ จำนวน 1 รำยวิชำ
- ปรับคำอธิบำยรำยวิชำ จำนวน 6 รำยวิชำ
- ปรับคำอธิบำยรำยวิชำ/ปรับโครงสร้ำงหน่วยกิต จำนวน 3 รำยวิชำ
- เปลี่ยนรหัสวิชำ/ปรับคำอธิบำยรำยวิชำ จำนวน 4 รำยวิชำ
- เปลี่ยนชื่อวิชำ/ปรับคำอธิบำยรำยวิชำ 2 รำยวิชำ
- เปลี่ยนชื่อวิชำใหม่/ปรับคำอธิ บำยรำยวิชำวิชำ/ปรับโครงสร้ำง
หน่วยกิต จำนวน 2 รำยวิชำ
- เปิ ดรำยวิชำใหม่ จำนวน 11 รำยวิชำ
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุม่ วิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2550

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

100 หน่ วยกิต
38 หน่วยกิต
62 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

105 หน่ วยกิต
34 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
143 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์
ชี วการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2554
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯวิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.5 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเภสัช ศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 และต่อมาได้มีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2532 2536 2542 2544 2546 2548 และ 2552
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญา ดังนี้
เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรภาษาไทย
จาก หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
เป็ น หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
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เปลี่ยนชื่อปริ ญญาภาษาไทย
จาก เภสัชศาสตรบัณฑิต
เป็ น เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริ บาลทางเภสัชกรรม)
เปลี่ยนชื่อย่อปริ ญญาภาษาไทย
จาก ภ.บ.
เป็ น ภ.บ. (การบริ บาลทางเภสัชกรรม)
เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
จาก Doctor of Pharmacy Program
เป็ น Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care
เปลี่ยนชื่อปริ ญญาภาษาอังกฤษ
จาก Doctor of Pharmacy
เป็ น Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
เปลี่ยนชื่อย่อปริ ญญาภาษาอังกฤษ
จาก Pharm.D.
เป็ น Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
2.2 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตรวม จาก 233 หน่วยกิต เป็ น 238 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งหมวดวิชาเฉพาะ โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุ ง ดังนี้
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 28 หน่วยกิต
เป็ น 17 หน่วยกิต ดังนี้
- ตัดรายวิชา จานวน 7 รายวิชา รวม 21 หน่วยกิต
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา รวม 10 หน่วยกิต
2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 20 หน่วยกิต
เป็ น 19 หน่วยกิต ดังนี้
- ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา รวม 5 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 139 หน่วยกิต
เป็ น 156 หน่วยกิต
- ปรับจานวนหน่วยกิต และปรับคาอธิ บายรายวิชาใหม่ จานวน 6 รายวิชา
รวม 7 หน่วยกิต
- ตัดรายวิชา จานวน 2 รายวิชา รวม 2 หน่วยกิต
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 7 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต
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เปลี่ยนรหัสวิชา ในกลุ่มวิชาชีพจาก PHC เป็ น PHM
เปิ ดรายวิชาใหม่ ในกลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ ในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 1 รายวิชา
ปรับจานวนหน่วยกิต และคาอธิ บายรายวิชา ในรายวิชาชีพ จานวน 6 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาชีพ จานวน 7 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้ อมนี้)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2552 ได้ดงั นี้
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์ ฯ
สภาเภสัชกรรม

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2552
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

195 หน่ วยกิต

200 หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 114 หน่ วยกิต

147 หน่วยกิต

164 หน่วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต ไม่ น้อยกว่ า 220 หน่ วยกิต

233 หน่ วยกิต

238 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดู แลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2554
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตร
บัณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเภสั ช ศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเภสั ช ศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย เสนอเรื่ องต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นเหมือนวาระที่ 3.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.6 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะเทคนิคการแพทย์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555) คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530
และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2540 2542 2544 และ 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 149 หน่วยกิต เป็ น 147 หน่วยกิต
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
2.4 ปรับจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 108 หน่วยกิต เป็ น 109 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 40 หน่วยกิต
เป็ น 36 หน่วยกิต ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 5 รายวิชา
2) ตัดรายวิชา จานวน 8 รายวิชา
3) เพิ่มรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.4.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 68 หน่วยกิต
เป็ น 73 หน่วยกิต ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 19 รายวิชา
2) ตัดรายวิชา จานวน 17 รายวิชา
3) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-เลือก และเปลี่ยนชื่อรายวิชา
จานวน 1 รายวิชา
จาก MTH 303 นิติเวชศาสตร์ เป็ น MTH 303 นิติวทิ ยาศาสตร์
2.4.3 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
1) ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ และเปลี่ยนชื่อรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
จาก MTH 303 นิติเวชศาสตร์ เป็ น MTH 303 นิติวทิ ยาศาสตร์
2) ตัดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ที่เหลือทั้งหมด
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

108 หน่ วยกิต
40 หน่วยกิต
68 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
149 หน่ วยกิต

109 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
147 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคนิ ค
การแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิ คการแพทย์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2553
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิ คการแพทย์ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิ คการแพทย์ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อพิจารณาของคณะกรรมการฯ วิชาการ
คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชี พที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็ จการศึ กษา ทางหลักสู ตร
ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 8.2 นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สาขาต่ างๆ นั้น กาหนดไว้ กว้ างเกินไปควรระบุให้ ชัดเจน
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 11.2 ต้ องเขีย นข้ อความให้ ส ะท้ อ นถึง สถานการณ์ ด้ า นเทคนิ ค
การแพทย์ ในสั งคมไทยปัจจุบัน
3. หมวดที่ 2 วัตถุ ประสงค์ ของหลักสู ตร ไม่ สอดคล้ องกับข้ อ 2.4 กลยุทธ์ ในการ
ดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา
4. ตรวจสอบคาผิดในหลักสู ตรอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.7 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายตา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา
Bachelor of Science Program in Optology
เป็ น หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
Doctor of Optometry Program
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา และสาขาวิชา
ชื่อเต็มปริ ญญา
จาก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สายตา
Bachelor of Science (Optology)
เป็ น ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
Doctor of Optometry
ชื่อย่อปริ ญญา
จาก วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา)
B.Sc. (Optology)
เป็ น ทศ.บ.
O.D.
2.3 เปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจาก OPL เป็ น OPM
2.4 ปรับโครงสร้างหน่วยกิต ทุกรายวิชา
จาก
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย – ปฏิบตั ิ)
เป็ น
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2.5 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตรวมจาก 139 หน่วยกิต เป็ น 194 หน่วยกิต
2.6 ปรับลดจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจาก 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.7 ปรับเพิ่มหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะจาก 95 หน่วยกิต เป็ น156 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.7.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เพิ่มจานวนหน่วยกิตจาก 14 หน่วยกิต เป็ น 71 หน่วยกิต
2.7.2 กลุ่มวิชาชีพ
เพิ่มจานวนหน่วยกิตจาก 81 หน่วยกิต เป็ น 85 หน่วยกิต
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ าง
หลักสู ตร เดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
และหรื อนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549
38 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12
2

ไม่นอ้ ยกว่า 144 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 180 หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

95 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
81 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
139 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2555
32 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
156 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
194 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิท ยาศาสตร์ ส ายตา (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะทัศ นมาตรศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554
วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายตา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรอง หลัก สู ต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายตา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อพิจารณาของคณะกรรมการฯ วิชาการ
คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น ดังนี้
1. ข้ อความ ในหมวดที่ 1 ข้ อ 12 ควรตัดข้ อความ ดังนี้ “ปั จจุบันมีผ้ ูจบการศึกษาไป
แล้ วสองรุ่ น แต่ ยงั ไม่ ได้ สอบใบประกอบวิชาชี พโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เนื่องจากมีหน่ วยกิตที่ศึกษาไม่
ครบตามที่กาหนดไว้ ตามมาตรฐานกลางของกองประกอบโรคศิ ลป์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต จึงเพิม่ เติมรายวิชาทีย่ งั ขาดอยู่จนครบถ้ วน” และต้ องเขียนให้ มีความโดดเด่ นและน่ าสนใจ ซึ่งจะเป็ น
การประชาสั มพันธ์ หลักสู ตรได้ ทางหนึ่ง
2. ให้ ทบทวน Curriculum Mapping ใหม่ อีกครั้ ง เนื่องจากการกาหนดจุด ดา ขาว
ในบางรายวิชาไม่ ครบองค์ ความรู้ ทั้ง 5 ด้ าน
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.8 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 และ 2551
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
2.1.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา
จาก จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่ วม
1) ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เหลือ 6 หน่วยกิต
โดยตัดรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
2) เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 1 รายวิชา
3) ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา
1) เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 17 รายวิชา
2) เปลี่ยนชื่อวิชา จานวน 1 รายวิชา
3) ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
4) ปรับย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาบังคับสาขาเป็ นกลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน 2 รายวิชา
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5) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
1) ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 21 หน่วยกิต
2) เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 14 รายวิชา
3) ปรับชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
5) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้ )
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตร เดิม ปี การศึกษา 2551 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาบังคับร่ วม
กลุ่มวิชาบังคับสาขา
วิชาเอกเลือก
วิชาโทหรื อวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2551

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

97 หน่ วยกิต
64 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

97 หน่ วยกิต
58 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2554
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อพิจารณาของคณะกรรมการฯ วิชาการ
คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชี พที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็ จการศึ กษา ทางหลักสู ตร
ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 8.6 นักวิชาการวัฒนธรรม เนื่องจากในหลักสู ตรไม่ มีรายวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ดังนั้น
ควรแก้ไขเป็ น “นักวิชาการด้ านภาษาไทย” แทน
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 และ 11.2 เนื่องจากเป็ นหลักสู ตรภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร แต่
ในหลักสู ตรระบุข้อความในข้ อดังกล่ าวนีก้ ว้ างเกินไป ควรแก้ ไขใหม่
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่อง ขออนุมัติรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ สถาบัน รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้รั บ อนุ ญาตให้ เ ปิ ดสอนภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2550 โดยส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุญาตให้รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 10 คน
2. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรในปั จจุบนั มี 7 คน (เมื่อขอเปิ ดดาเนิ นการมี
อาจารย์ประจา 5 คน) จานวนนักศึกษา 69 คน สัดส่ วนคุณวุฒิอาจารย์ประจา ปริ ญญาเอก : ปริ ญญาโท
เท่ากับ 7 : 0 สัดส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 : 10 (ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ฯ อัตราส่ วนของ
อาจารย์ประจาต่อนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก ซึ่ งกาหนดไว้ 1 : 10)
3. จานวนหนังสื อ / ตารา / วารสาร ของสาขาวิชา มีหนังสื อจานวน 826 ชื่อเรื่ อง/
เล่ม วารสาร มีจานวน 154 ชื่อเรื่ อง/เล่ม
ข้ อพิจารณา
การขอรับ รองมาตรฐานการศึก ษา หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันอังคารที่ 16
พฤศจิกายน 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553
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3. คณะกรรมการพิจารณารับรองหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุ ม
วันอังคารที่ 9 สิ งหาคม 2554
จากการตรวจสอบพบว่าการขอรับ รองมาตรฐานการศึก ษา หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดาเนินการตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรให้เสนอเรื่ องการขอรับ รองมาตรฐานการศึก ษา หลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รังสิ ต ให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และดาเนินการแจ้ง
ไปยังสานักงาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิ ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.4.1 หลักสู ตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วม
เป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้ว ยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ทยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ ก ษา หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ 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

3.4.2 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วม
เป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้ว ยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ทยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่ า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และมีข้อสั งเกต เกีย่ วกับรายชื่ อของคณะกรรมการลาดับที่ 3
เนื่องจากมีคุณวุฒิทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งไม่ ตรงกับหลักสู ตรทีข่ อปรับปรุ ง ดังนั้นจึงขอให้ หา
คณะกรรมการฯ เพิม่ อีก 1 คน ทีม่ ีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาทีข่ อปรับปรุ ง
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.3 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 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

3.4.4 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสน
ศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก คณะการแพทย์
แผนตะวันออก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก คณะการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก คณะการแพทย์แผน
ตะวันออก เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4.6 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.7 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

43
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และมีข้อสั งเกต เกีย่ วกับรายชื่อของคณะกรรมการฯ ลาดับที่ 2
เนื่องจากมีคุณวุฒิทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งไม่ ตรงกับหลักสู ตรทีข่ อปรับปรุ ง ดังนั้นขอให้ หา
คณะกรรมการฯ เพิม่ อีก 1 คน ทีม่ ีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาทีข่ อปรับปรุ ง
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.8 หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.9 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดนตรี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดนตรี
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลัก สู ตรศิ ลปมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดนตรี เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.12 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.13 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริ การ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริ การ คณะเทคโนโลยีสาร
สนเทศ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.14 หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

52
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.15 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.16 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.17 หลักสู ตรดนตรีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดนตรี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรดนตรี บณั ฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดนตรี
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึ ก ษาหลัก สู ต รดนตรี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าดนตรี วิท ยาลัย ดนตรี เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านัก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.18 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สถาบัน Chinese Business School
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สถาบัน Chinese Business School
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ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลั กสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สถาบัน Chinese Business School เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.19 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.20 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง และสาขาวิชา
สื่ อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึก ษาหลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ย งและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง และสาขาวิชาสื่ อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทน
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องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุ ณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ตได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษาหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยุก ระจายเสี ย งและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง และสาขาวิชาสื่ อสารการตลาด คณะนิ เทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.5 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Dali University Yunnan, P.R. China
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Dali University Yunnan, P.R. China
ข้ อเท็จจริง
1) สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Dali University Yunnan, P.R. China โดยมีกิจกรรมทาง
วิชาการที่ จะดาเนิ นการร่ วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และข้อมูลทางวิชาการ การ
จัดทาโครงการศึกษาวิจยั ร่ วมกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่นๆ ที่อาจทาร่ วมกันได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อตกลง เจตนารมณ์ ในการพัฒนาการศึ กษาเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ าย รวมถึ งการจัดนิ ทรรศการ
ภาพวาด
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็ นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Dali University Yunnan, P.R. China

มติทปี่ ระชุ ม

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.6 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Ming Chuan University, Taiwan
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Ming Chuan University, Taiwan
ข้ อเท็จจริง
1) สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Ming Chuan University, Taiwan โดยมีกิจกรรมทางวิชาการที่
จะดาเนินการร่ วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็ นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Ming Chuan University, Taiwan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.7 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Gyeongju University, Korea
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Gyeongju University, Korea
ข้ อเท็จจริง
1) สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Gyeongju University, Korea โดยมีกิจกรรมทางวิชาการที่จะ
ดาเนินการร่ วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และ การพัฒนาโครงการวิจยั ร่ วมกัน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็ นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Gyeongju University, Korea
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.8 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Asian Institute of Technology, Thailand
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Asian Institute of Technology, Thailand
ข้ อเท็จจริง
1) สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Asian Institute of Technology, Thailand โดยมีกิจกรรมทาง
วิชาการที่จะดาเนินการร่ วมกัน ได้แก่ การจัดทาหลักสู ตร Double Degree Program
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Asian Institute of Technology, Thailand
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.9 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
สานักงานวิเทศสั มพันธ์ มหาวิทยาลัยปิ โตรเลียมแห่ งชาติจีน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยปิ โตรเลียมแห่งชำติจีน
ข้ อเท็จจริง
1. สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยปิ โตรเลียมแห่งชำติจีน
โดยมีกิจกรรมทางวิชาการที่จะดาเนินการร่ วมกัน ได้แก่
1) ส่ งเสริ มให้มีการส่ งบุคลากรด้านการวิจยั นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรด้าน
อื่นๆ ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันคู่สัญญา
2) ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกัน เช่น การพัฒนา
งานวิจยั ที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความสนใจร่ วมกัน
3) ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนตารา ข้อมูลและเอกสารทางวิชาการระหว่างกัน
4) ส่ งเสริ มให้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน เช่น การจัด
หลักสู ตรร่ วมระดับปริ ญญาบัณฑิตแบบ 1+3
5) หากภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ต้องการอาจารย์
ชาวจีนเจ้าของภาษาเพิม่ ทางภาควิชาฯ จะเชิ ญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปิ โตรเลียมแห่งชาติจีน (วิทยาเขต
ภาคตะวันออก) มาช่วยสอนที่ภาควิชาฯ
2. สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยปิ โตรเลียมแห่งชำติจีน
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี สถาบันภาษาอังกฤษ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยสถาบันภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา
เลือกเสรี ให้แก่นกั ศึกษาทุกวิทยาลัย/คณะ ระดับปริ ญญาตรี เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการสอบ TOFEL
และ CU-TEP จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
ENG 301 ทักษะภาษาอังกฤษบูรณาการ
3(3-0-6)
(Comprehensive Integrated English Skills)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะขอเปิ ดดาเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสถาบันภาษาอังกฤษ ได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 3 สิ งหาคม 2554 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลื อกเสรี ของสถาบันภาษาอังกฤษ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้คาอธิบายรายวิชาใหม่
มติทปี่ ระชุ ม
3.11

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับค่ าหน่ วยกิต
มหาวิทยาลัยขอถอนวาระที่ 3.11

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ทีผ่ ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
4.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี การศึกษา 2553
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้ง นายวรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4699
ของสานักงานสอบบัญชีวนิ ยั เป็ นผูส้ อบบัญชี งบดุล งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2553 นั้น จากผลการตรวจสอบงบดุล
งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ประจาปี การศึกษา 2553 มี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบดุลรวม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย
1.1 สิ นทรัพย์รวม
1.2 หนี้สินและเงินกองทุน
1.2.1 หนี้สิน
1.2.2 เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุญาต
ทุนสะสม
รวม

(บาท)
5,271,662,178.37
1,848,115,303.44
50,000,000.00
3,373,546,874.93

3,423,546,874.93
5,271,662,178.37
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2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
รายได้รวม
2,574,666,846.33
ค่าใช้จ่ายรวม
2,078,224,116.12
รายได้สูงกว่ารายจ่ายรวมประจาปี
496,442,730.21
(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาปี การศึกษา 2553)
ทั้งนี้จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติงบการเงินประจาปี การศึกษา 2553 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและ
การเงินได้ ชี้แจงข้ อมูลเพิม่ เติม ดังนี้
1. คณะกรรมการฯ ได้ พจิ ารณารายงานผู้สอบบัญชี แล้ ว เห็นว่ าถูกต้ อง จึงให้ การรับรองโดย
ไม่ มีเงื่อนไข
2. พิจารณาจากสถานะการเงินในรายงาน เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานทีด่ ี มี
ความเข้ มแข็งทางด้ านการเงิน
3. คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาต ทีแ่ สดงความจานงขอรับจัดสรรจานวนน้ อย
เพือ่ จะนารายได้ ส่วนใหญ่ไปใช้ เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
4. กองทุนต่ างๆ รวม 7 กองทุน อยู่ในสถานะทีด่ ีมาก
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
4.2

เรื่อง

การพิจารณาจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ าง ๆ และผู้รับใบอนุญาต

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ให้อธิ การบดี
เสนอสภาสถาบันดาเนินการดังนี้
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(1) ให้นาเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุน
อื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มี
ยอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดาเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
ตาม (1) ให้นาเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้
กองทุนอื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี
890,423,571.46
โอนเงินเพื่อไปชดใช้ให้กบั กองทุนอื่น ที่มียอดติดลบ
- ไม่มี ตาม (2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มียอด
คงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดาเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายคงเหลือหลังโอนชดใช้ให้กองทุนอื่น
890,423,571.46
การจัดสรรเงินส่ วนที่เหลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 534,254,142.88
2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ไม่เกินร้อยละ 30
267,127,071.44
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 89,042,357.15
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1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่าง ๆ

กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้น
รวม

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
สัดส่ วน
28.08%
2.25%
3.59%
5.05%
28.08%
0.11%
67.16%

534,254,142.88
ยอดจัดสรร
250,000,000
20,000,000
32,000,000
45,000,000
250,000,000
1,000,000
598,000,000

2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ขออนุมตั ิจดั สรรให้ผรู้ ับใบอนุญาต
ร้อยละ 8.42

267,127,071.44
75,000,000.00

3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 89,042,357.15
มียอดคงเหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป
ร้อยละ 24.42
217,423,571.46
ทั้งนี้จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มเห็นควรให้ ปรับแก้ ตัวเลขยอดจัดสรรให้ กองทุนวิจัยเป็ น 20 ล้ านบาท และ
อนุมัติการจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
โดยคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. พิจารณาจากงบการเงินประจาปี การศึกษา 2553
เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีสถานะ
การเงินทีเ่ ข้ มแข็ง
2. การจัดสรรให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต ถือว่ าน้ อยมาก โดยสามารถจัดสรรได้ 30% (267 ล้าน
บาท) แต่ ผ้ รู ับใบอนุญาตขอจัดสรรเพียง 8.42 % (75 ล้านบาท) เพือ่ จะนารายได้
ดังกล่าวไปใช้ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การตัดสิ นใจดังกล่ าว เป็ นความเสี ยสละ และสะท้ อนให้ เห็นว่ ามหาวิทยาลัยไม่ ได้ ม่ ุง
ทีค่ วามสาเร็จทางธุรกิจ แต่ ม่ ุงทีค่ วามสาเร็จของประเทศ และของสั งคมส่ วนรวม
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติการจัดสรรตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
ทั้งนี้ อธิการบดีได้ ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมว่ า มหาวิทยาลัยได้ จัดสรรเงินให้ กองทุนสงเคราะห์
จานวน 250 ล้ าน เป็ นค่ าใช้ จ่ายด้ านสวัสดิการแก่ บุคลากร ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยจ่ ายเงินสมทบเข้ า
กองทุนประกันสั งคม ขณะเดียวกันก็จัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลแก่ บุคลากร โดยครอบคลุมทั้ง
ครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) และครอบคลุมหลายด้ าน เช่ นการรักษาพยาบาลทัว่ ไป,
ทันตกรรมและบริการด้ านแว่ นตา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะทัศนมาตร
ศาสตร์ ทาให้ การจ่ ายเงินเพื่อสวัสดิการมีความซ้าซ้ อน และตัวเลขในกองทุนสงเคราะห์ จึงสู ง
ทีป่ ระชุ มมีข้อเสนอว่ า มหาวิทยาลัยควรศึกษาและหามาตรการอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่ น
ส่ งเสริมให้ บุคลากรได้ ใช้ บริการจากประกันสั งคมด้ วย หรื อการสร้ างแรงจูงใจให้ ดูแลตนเอง เป็ นต้ น
4.3

เรื่อง

การพิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี การศึกษา 2554

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประจาปี ทุกปี
ทางมหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ ดังนี้
นายวรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4699
สานักงานสอบบัญชีวินยั
59/11-12 หมู่ 5 ศูนย์การค้าการุ ณย์นิเวศ
ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
อัตราค่ าตอบแทนปี ละ 60,000 บาท
ทั้งนี้จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติตามเสนอ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5

5.1

เรื่อง

วาระด้ านตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
เรื่อง ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ อ าจารย์ป ระจ ามหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ข อต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 3 กันยายน 2553 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และครั้งที่ 2/2554 วันที่
26 พฤษภาคม 2554 ได้แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่ อท าหน้า ที่ ป ระเมิ นผลงานทางวิช าการ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางศุภวรรณ บุญระเทพ
ในการประชุมวันที่ 2 สิ งหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและ
คุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ของ พญ.พจนีย ์
ผดุงเกียรติวฒั นา คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์ ของ ผศ.กาญจนา จันทร์ ประเสริ ฐ
ในการประชุมวันที่ 2 สิ งหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและ
คุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ รศ.วิทยากร เชี ยงกูล
ในการประชุมวันที่ 3 สิ งหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพ
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
3/2554 วันที่ 18 สิ งหาคม 2554 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่
ประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิ ช า การแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเสนอ โดยมี รายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการ จานวน 3 คน ดังนี้
- นางศุภวรรณ บุญระเทพ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- พญ.พจนีย ์ ผดุงเกียรติวฒั นา
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
- ผศ.กาญจนา จันทร์ประเสริ ฐ ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
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 ่ วยศาสตราจารย์
พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ ใ ห้ม หาวิ ท ยาลัย ด าเนิ นการแต่ ง ตั้ง อาจารย์ 3 คน ดารงต าแหน่ 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
ระเบียบวาระที่ 6

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิ ต

คาขอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ขอเสนอรายงานผลการประเมิน
การปฏิบตั ิงานของอธิการบดี
ข้ อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
อธิการบดี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 นั้น คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
อธิการบดี ตามกระบวนการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
อธิการบดี ซึ่งสรุ ปผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย 4.583 (จากคะแนนเต็ม 5) หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2550
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิ ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ ความเห็นชอบผลการประเมินตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อืน่ ๆ
7.1

เรื่อง

ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
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คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิจดั ตั้งวิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ด้วยอธิ การบดีมีความประสงค์ยกเลิกวิทยาลัยบริ หารธุ รกิจและรัฐกิจ และจัดตั้งวิทยาลัย
บริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ข้ ึนใหม่ โดยประกอบด้วยสถาบันและหลักสู ตร ดังนี้
1. สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หาร
งานยุติธรรม
2. สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
- หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
3. ภาควิชารัฐศาสตร์
- หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต
4. จัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม คือ
- สถาบันมหานครและเมืองศึกษา
- สถาบันคลังสมอง
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2550
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิจดั ตั้งวิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
อธิการบดี ได้ รายงานเพิม่ เติมว่า มหาวิทยาลัยคาดหวังให้ วทิ ยาลัยบริหารรัฐกิจและ
รัฐศาสตร์ ทาหน้ าทีใ่ นการสร้ างความรู้ และนาเสนอนโยบายสาธารณะของประเทศในทุกด้ าน โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ โลกปัจจุบันที่ประเทศตะวันตกกาลังเสื่ อมถอยและตะวันออกเริ่มก้ าวสู่ ความเป็ นผู้นา โดย
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นอกจากวิทยาลัยจะประกอบด้ วยหน่ วยงานทีม่ ีอยู่เดิมแล้ ว
ยังจะมีการจัดตั้งหน่ วยงานใหม่ ทที่ าหน้ าที่
รวบรวมผู้ร้ ู มาร่ วมศึกษา ค้ นคว้ าหายุทธศาสตร์ ชาติ คือ
1. สถาบันมหานครและเมืองศึกษา
2. สถาบันคลังสมอง
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยบริหารรั ฐกิจและรั ฐศาสตร์
รวมทั้งการจัดตั้ง
สถาบันใหม่ อกี 2 สถาบัน ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
7.2

เรื่อง

ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อเท็จจริง
เนื่ องด้วย มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์มอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ แก่ผทู ้ รงคุ ณวุฒิ
ซึ่ ง ใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถในสาขาวิ ช า จนเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ว่า ได้ท าชื่ อเสี ย งประกอบคุ ณงามความดี
เพียบพร้อมสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศชาติ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
3. ดร.มนัสพาสน์ ชูโต
กรรมการ
4. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการ
6. คณบดีบริ หารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ
กรรมการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์
กรรมการ
8. คณบดีวทิ ยาลัยดนตรี
กรรมการ
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
10. ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ องก าหนดชั้ น สาขาของปริ ญญา และหลัก เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญญา
กิตติมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ข้อ 5 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
ขึ้นคณะหนึ่ง มีจานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จานวนสามคน
(3) กรรมการจากคณาจารย์ของสถาบัน จานวนสองคน
(4) กรรมการซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิของสถาบันจากสาขาวิชาที่ จะให้ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์
จานวนหนึ่งคน
ให้สถาบันมอบหมายให้คณาจารย์ของสถาบันคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ตามรายนาม
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยเพิม่ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นกรรมการอีก 1 ท่ าน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
7.3

เรื่อง

ขออนุมัติปรับค่ าหน่ วยกิต

คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ข ออนุ ม ัติป รั บ ค่ า หน่ วยกิ ต เพื่ อ ให้ เกิ ดความ
เหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละหลักสู ตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ในการขออนุ มั ติ ป รั บ ค่ า หน่ วยกิ ตครั้ งนี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
7.4

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2554

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การให้ปริ ญญาแก่ ผสู้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 1 คน
ข้ อเท็จจริง
1. คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาเอก จานวน 1 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2554
1
1

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 ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 1 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

7.5

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2554

เรื่อง

79
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 70 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 70 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1/2554
1
10
1

1. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปั ตยกรรม
6. สาขาวิชาการออกแบบ
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
8. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
9. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
10. สาขาวิชานิติศาสตร์
11. สาขาวิชาดนตรี
12. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
13. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
14. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
15. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

1
1
1
2
32
3
1
4
3
4

รวม

3
3
70

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"

80
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 70 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

7.6

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม)

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม) จานวน 65 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง
ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 65 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปะและการออกแบบ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยดนตรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2553
(เพิม่ เติม)
10
9
1
26
18
1
65

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"

81
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่
3 ปี การศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) จานวน 65 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
7.7

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ขอแจ้ งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
อธิการบดี ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา 5 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้จดั ทาโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รวม 7 โครงการ คือ
1. โครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” ทุนการศึกษานี้ เป็ นการ
ช่วยเหลือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่ยากจน พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรื อพื้นที่เสี่ ยงภัย โดย
มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้ น 84 ทุน จาก 23 คณะ ผูท้ ี่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับการ
ยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบารุ งการศึกษาตลอดหลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี
2. โครงการ “บูรณาการ 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิ ปไตย ถวาย
พระพรชัย 84 พรรษา มหาราชา” โครงการนี้ เป็ นการดาเนินการเรี ยนการสอนแนวธรรมาธิ ปไตย เน้นการ
เรี ยนรู ้ผา่ นการให้บริ การชุมชนโดยน้อมนาพระราชดารัส และโครงการตามแนวพระราชดาริ มาเป็ น
แนวคิดหลักในการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
3. โครงการบรรพชา-อุปสมบท 84 รู ป ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยทาง
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นเจ้าภาพ ร่ วมกับ ชุมชนหมู่บา้ นเมืองเอก เปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไปที่สนใจเข้าร่ วม
โครงการโดยไม่เสี ยค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น โดยทาการบรรพชาและอุปสมบทที่วดั ชลประทานรังสฤษฎ์
4. คอนเสิ ร์ต “The Dream of Our Father” (ความฝันของพ่อ) คอนเสิ ร์ตครั้ง
ประวัติศาสตร์ ที่เรี ยงร้อยบทเพลงพระราชนิพนธ์ ผ่านเรื่ องราวในแต่ละช่วงของพระชนมายุ เพื่อถวายเป็ น
พระราชกุศล โดยการรวบรวมวงต่างๆ ภายในวิทยาลัยดนตรี มาร่ วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์
ผ่านศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า และคณาจารย์ รวมถึงทีมงานมากกว่า 100 ชีวติ โดยจัดการแสดงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2554 ณ สยามพารากอน
5. โครงการประกวดดนตรี สากล RANGSIT MUSIC COMPETITION 2011 ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เป็ นการนาบทเพลงพระราชนิพนธ์มาใช้ในการประกวด มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู้ความสามารถของเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านดนตรี
เพื่อให้นกั เรี ยนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้มีแรงผลักดันในการพัฒนาฝี มือของตัวเองมากขึ้น
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6. โครงการประกวดภาพยนตร์ ส้ นั เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในหัวข้อ “เรื่ องของพ่อ”
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาข้อมูล ได้เรี ยนรู้ เข้าใจหลักการทางาน แนวพระราชดาริ โครงการ
ต่างๆ ของพระองค์ท่าน และนาข้อมูลนั้นมาเป็ นเรื่ องราวในการผลิตภาพยนตร์ ส้ นั ภาพยนตร์ สารคดี
หรื อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
7. โครงการประกวดเกมเพื่อเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
สร้างเกมน้ าดีสู่สาธารณชน เพื่อต้องการสอดแทรกเกมแนวคุณธรรม จริ ยธรรม และปลูกจิตสานึกสู่ ผู ้
เล่นเกมทัว่ ไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เลิกประชุ มเวลา 19.05 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
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7.7

เรื่อง

เสนอขอความเห็น เรื่อง การแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและ
การก่อภาระหนึ้

คาขอ

คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอขอความเห็นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและการก่อภาระหนี้
ข้ อเท็จจริง
ตามหนังสื อที่ ศธ. 0511/ว74 กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย โดยให้มีการดาเนิ นงานเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยง ที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ด้าน
การปฏิบตั ิงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และระบบการตรวจสอบการบริ หารจัดการ ส่ งผล
ให้สถาบันการศึกษามีการจัดการและการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้มีระบบและกลไกในการดาเนิ นการเกี่ยวกับการลงทุนและการก่อภาระหนี้ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ทั้งเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิน
ในการนี้ กรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเสนอขอความเห็น เรื่ อง การ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและการก่อภาระหนี้
ข้ อเสนอ
ขอเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและการก่อภาระหนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
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7.8

เรื่อง

รายงานการติดตามผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
ปี การศึกษา 2553

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอรายงานการติดตามผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ปี การศึกษา 2553
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

85

