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รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
9.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
10. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
11. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม
13. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสมั พันธ์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
16. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

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

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
3.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
4.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายธนภัทร เอกกุล
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
คณบดีวทิ ยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.45 น.

เนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม 2556 เป็ นวันครบรอบวันเกิด 86 ปี ของนายกสภามหาวิทยาลัย
รังสิ ต กรรมการสภาฯ ได้ ร่วมแสดงความยินดี และศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมอบของทีร่ ะลึกแด่ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1
เรื่อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2

เรื่อง

เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1. เรื่ องการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการสภาในขณะที่ยงั ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสภาชุดใหม่
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ หลังจาก
กรรมการสภาฯได้ครบวาระ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555
และขณะนี้เรื่ องอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในขณะที่ยงั ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสภาฯ ชุดใหม่ มาตรา 32 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 จึงกําหนดให้กรรมการสภาฯ ชุดปั จจุบนั ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป ตามบทบัญญัติ ที่วา่
“ในกรณี ที่กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้แต่งตั้งกรรมการสภา
สถาบันขึ้นใหม่ ให้กรรมการสภาสถาบันซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม่”
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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2. ความคืบหน้าในการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่
มหาวิทยาลัยแจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหม่ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยได้เสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 28
(1) และ (3) ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสื อลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
(ตามเอกสารแนบ 1)
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสื อลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดย
อ้างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องขอความร่ วมมือในการกําหนดจํานวนและ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
และระบุวา่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อ 2 ท่าน มีวาระการดํารง
ตําแหน่งเป็ นนายกสภาและกรรมการสภาเกินกว่า 5 แห่ ง คือ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม
สุ วรรณกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน และขอให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อ
ใหม่แทนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั สองท่าน (ตามเอกสารแนบ 2)
- มหาวิทยาลัยได้ทาํ หนังสื อลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ยืนยันการเสนอแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 28 (1) และ (3) ตามรายชื่อที่เสนอเดิม
ทั้งหมด โดยมีเหตุผลประกอบ (ตามเอกสารแนบ 3)
ขณะนี้ เรื่ องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงยังอยูใ่ นกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.3

ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 (มติเวียน ครั้งที่ 1/2556)

เรื่อง

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออก
หลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพือ่ นําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่
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สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาตรี รวมจํานวนทั้งสิ้ น 119 คน มีรายละเอียด
ดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
จํานวน
1 คน
1.
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
2.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
จํานวน
1 คน
3.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
1 คน
4.
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
จํานวน
1 คน
5.
สาขาวิชานิติศาสตร์
จํานวน
2 คน
6.
สาขาวิชาดนตรี
จํานวน
1 คน
จํานวน
1 คน
7.
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
รวม
8 คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
คณะบริ หารธุรกิจ
จํานวน
1 คน
คณะนิเทศศาสตร์
จํานวน
15 คน
คณะศิลปะและการออกแบบ
จํานวน
4 คน
คณะกายภาพบําบัด
จํานวน
2 คน
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน
1 คน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จํานวน
2 คน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน
32 คน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
จํานวน
1 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
16 คน
วิทยาลัยนานาชาติ
จํานวน
4 คน
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
จํานวน
14 คน
คณะนิติศาสตร์
จํานวน
6 คน
คณะการแทพย์แผนตะวันออก
จํานวน
2 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จํานวน
3 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์
จํานวน
6 คน
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16.

สถาบันการบิน

จํานวน
รวม

2
111

คน
คน

รวมทั้งสิ้น

119

คน

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2556 เรื่ อง ขออนุมตั ิการ
ให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัย รั งสิ ต จึ งขอเรี ยนเสนอมติ เวียน ครั้ งที่ 1/2556 เรื่ อง ขออนุ มตั ิ การให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รังสิ ต ครั้งที่ 4/2555 โดยไม่ มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
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3.1 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่ าด้ วย มาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
คําขอ
มหาวิทยาลัย รั งสิ ต ขออนุ มตั ิ แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ข้ อเท็จจริง
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ได้มี ก ารเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และปรับข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รั งสิ ต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2549 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น คณะกรรมการ
ปรับปรุ ง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” จึงได้มีการ
ประชุมร่ วมกัน และมีขอ้ สรุ ปให้ปรับปรุ งข้อบังคับฯ ทั้งฉบับ และให้นาํ ข้อบังคับฯ ที่ปรับปรุ งใหม่มาเริ่ มใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุว่าสภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง การออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ แ ก้ไ ขข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่า ด้ว ย มาตรฐานการศึ ก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ใน
การประชุม ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ เรียบเรียงข้ อความ ข้ อ 34.2.4 หน้ า 21 ใหม่ และเพิม่ ข้ อความ “พร้ อมแนบแผ่น
บันทึกข้ อมูลดิจิทลั ” เข้ าไปด้ วย
2. ขอให้ แก้ไข คําว่ า “CD” เป็ น คําว่ า “แผ่ นบันทึกข้ อมูลดิจิทลั ”
3. ควรให้ นิติกรของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้ องก่อน
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 เรื่อง หลักสู ตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอถอนระเบียบวาระ 3.2.1 ออก
3.2.2 เรื่อง หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะเภสั ชศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะเภสัชศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่ อ ผลิ ต นัก วิ จ ัย และนัก วิ ช าการด้า นสมุ น ไพรและผลิ ต ภัณ ฑ์ธ รรมชาติ ผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถในระดับสู ง
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1.2 เพื่อส่ งเสริ มการศึกษา พัฒนาวิชาการด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และส่ งเสริ มการค้นคว้าและวิจยั ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อันจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาใน
ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยาในประเทศในการควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยของยา
และการผลิ ตเภสัชภัณ ฑ์จากทรั พยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านยาตามนโยบาย
แห่งชาติ
2. โครงสร้างหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิ พนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
36 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 6 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 5 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 0.83
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เ ช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ห ลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 9 มกราคม 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรั บรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพฤกโษสถ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 3 ข้ อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า ต้ องเขียนให้ ชัดเจนว่ ามีปัญหาความรู้
ด้ านใด และ ข้ อ 2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3 ต้ องตอบโจทย์ ใน
ข้ อ 2.3 หรือระบุรายวิชาทีน่ ักศึกษาจําเป็ นต้ องเรียน เช่ น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านเคมี
2. รายวิชาทางด้ านเคมี ทีร่ ะบุมาในหลักสู ตรเพียงพอกับความรู้พนื้ ฐานของนักศึกษา
หรือไม่ และขอให้ ทางหลักสู ตรพิจารณาว่ าควรต้ องเรียนเคมีอนิ ทรีย์เพิม่ เติม
3. ขอให้ เลือกใช้ คาํ ระหว่ างคําว่ า “หมอพืน้ บ้ าน” กับ “หมอเมือง” ให้ เหมือนกันทั้ง
หลักสู ตร
4. ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของคําว่ า “เภสั ชตํารับ” ทีร่ ะบุไว้ ในหลักสู ตรว่ า
ถูกต้ องหรือไม่
5. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชา PSM 643 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร
คําว่ า “การเลีย้ งรากขน” ควรแก้ ไขเป็ น “การเลีย้ งรากขนอ่ อน”
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6. การเขียนคําอธิบายรายวิชา PSM 653 การทดสอบความเป็ นพิษในขั้นตอนก่ อน
คลินิก ไม่ ควรเขียนในลักษณะเป็ นการยกตัวอย่ างเพียงเรื่ องเดียว เช่ น คําว่ า “การทดสอบพิษเรื้อรั ง พิษต่ อ
ระบบสื บพันธุ์” ควรใช้ คาํ ว่ า “ระบบต่ างๆ” แทน
7. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ไขแบบฟอร์ มผลงานวิชาการ เกีย่ วกับการเรียงลําดับ ปี พ.ศ.
ในคุณวุฒิ ของอาจารย์ อภิรักษ์ สกุลปักษ์ ให้ ถูกต้ อง
8. ขอให้ กลับไปตรวจสอบและแก้ไขคําผิดให้ ถูกต้ องอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.3 เรื่อง หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2556) คณะศึกษาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนิ นการ เพื่อผลิตครู วิทยาศาสตร์ ในระดับมหาบัณฑิต
ทางการศึกษา เพื่อสอนในสาขาวิชาฟิ สิ กส์ เคมี และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็ นครู และเป็ นครู มืออาชีพ
1.2 มีความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสู ตร จัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ และ
ถ่ายทอดความรู ้
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1.4 เป็ นนักวิจยั ที่สามารถพัฒนาความรู ้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ หรื อพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยั
1.5 เป็ นนักคิดอย่างเป็ นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา
และสามารถตัดสิ นใจ
1.6 เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่
1.7 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับมาตรฐานครู วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ของคุรุสภา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. โครงสร้างหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดปฏิบตั ิการวิชาชีพ
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

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

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
45 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 40 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 8
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เ ช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ห ลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 9 มกราคม 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ไข แผนการศึกษา หน้ า 16 ใหม่ ดังนี้
1.1 แยกแผนการศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.2 ระบุให้ ชัดเจนว่ ารายวิชาใดบ้ างทีไ่ ม่ นับรวมหน่ วยกิต
1.3 แยกแผนการศึกษาภาคฤดูร้อนออก
2. ขอให้ รวมรายวิชา ระหว่ าง EDS 604 การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ และ EDS 608
การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
3. ขอให้ แก้ ไขชื่อรายวิชา EDS 606 การจัดการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ เป็ น EDS 606 การ
จัดการการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
4. ควรเพิม่ รายวิชา การสั มมนาการสอนวิทยาศาสตร์
5. แก้ ไขคําว่ า “คัดสรรค์ ” เป็ น “คัดสรร”
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.4 เรื่อง หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับปริ ญญาตรี ที่ มีความรู ้ พ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็ นอย่างดี และสามารถเลือกเน้นเฉพาะด้านให้มีความรู ้ลึกด้านแมคคาทรอนิกส์
เทคโนโลยียานยนต์ หรื อด้านเทคโนโลยีพลังงานได้
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ในวิชาชีพ มีจริ ยธรรม และคุณธรรม
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทําวิจยั สามารถนําทักษะในการวิจยั และ
พัฒนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.4 เพื่ อ ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี ที่ มี ค วามใฝ่ รู ้ พร้ อ มที่ จ ะติ ด ตามความก้า วหน้ า ของ
เทคโนโลยี และนํามาประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถศึกษาปริ ญญาขั้นสู งต่อไป

14

2. โครงสร้างหลักสูตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
85 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

121 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 9 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 2 คน ปริ ญญาโท 6 คน
และปริ ญญาตรี 1 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 80 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 8.8
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เ ช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ห ลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2556) คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ การขอเปิ ดดํา เนิ น การและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 3 ข้ อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาด้ านความรู้
ภาษาอังกฤษ
2. ขอให้ ปรั บเพิ่มชั่ วโมงปฏิบัติการ ในรายวิชา THG 211 คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ
สํ าหรับงานเทคนิค ENG 203 ภาษาอังกฤษสํ าหรับการนําเสนออย่ างมืออาชี พ MCT 220 อุปกรณ์ และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และ TNG 301 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จาก 3(3-0-6) เป็ น 3(2-3-6)
3. แขนงวิชาแมคคาทรอนิ กส์ บางรายวิชาเขียนคําอธิ บายรายวิชาน้ อยไป ขอให้ เพิ่ม
รายละเอียดเข้ าไปอีก
4. ขอให้ ทบทวนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ว่ าควรมีชั่วโมงปฏิบัติการหรือไม่
5. ควรจัดแผนการศึกษาโดยระบุวชิ าชีพ-บังคับแขนง แยกเป็ น 3 กลุ่ม ให้ ชัดเจน
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6. ขอให้ จัดทําตัวอย่ างแผนการศึกษา 2 ปี สํ าหรับผู้เข้ าศึกษาในระดับ ปว.ส.
ให้ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ดูก่อนทีจ่ ะเสนอการขอเปิ ดดําเนินการหลักสู ตรต่ อสภามหาวิทยาลัย
7. ตรวจสอบและแก้ ไขคําผิดในส่ วนของคําอธิบายรายวิชาให้ ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่อง ขออนุมตั ปิ รับปรุงและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.3.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2547 และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553

2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
เป็ น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบ
เศรษฐกิจโลก
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา จาก ศศ.ม.(จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)
เป็ น ศศ.ม.(จีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก)
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2.3 เปลี่ยนรหัสวิชา จาก CWE เป็ น CAE ทุกรายวิชา
2.4 หมวดวิชาบังคับ
2.4.1 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.4.2 ปรับรหัสและคําอธิบายรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.4.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.4.4 ย้ายรายวิชามาจากกลุ่มวิชาเศรษฐกิจ ธุรกิจ และกฎหมาย และปรับเปลี่ยน
รหัสชื่อและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.5 หมวดวิชาเลือก
2.5.1 เปิ ดกลุ่มวิชาใหม่ จํานวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มวิชาเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีน และอาเซียน
เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 10 รายวิชา
2) กลุ่มวิชาเสริ มทักษะและวิชาชีพ เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 10 รายวิชา
2.5.2 ยกเลิกกลุ่มวิชา จํานวน 5 กลุ่ม
2.5.3 ปรับชื่อกลุ่มวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหม่ จํานวน 1 กลุ่มวิชา
2.6 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปรับรหัสวิชา จํานวน 3 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
หมวดวิทยานิพนธ์

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2556

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 3 – 6 หน่ วยกิต

-

6 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

6 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

36 หน่ วยกิต

*ไม่นบั รวมหน่วยกิต
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เ ช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ห ลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบ
เศรษฐกิจโลก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 23 มกราคม 2556
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
จากการตรวจสอบพบว่ า การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาจี นในระบบเศรษฐกิ จโลก (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าจี น ในระบบเศรษฐกิ จ โลก (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556) วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสั ง คม เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ ตรวจสอบหมวดที่ 3 ข้ อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า และ ข้ อ 2.4 กลยุทธ์ ใน
การดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา เนื่องจากในหลักสู ตรไม่ ได้ ระบุข้อความดังกล่ าว
2. รายวิชาทีร่ ะบุมาในหลักสู ตร เป็ นด้ านเศรษฐกิจ ซึ่งมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์
ดังนั้นทางหลักสู ตรควรเพิม่ เติมความรู้ด้านประวัติศาสตร์
3. ขอให้ ทบทวน Curriculum Mapping อีกครั้ง เนื่องจากกําหนดภาระหลักไว้ มาก
เกินไป
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.3.2 เรื่อง หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ ตามคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร
ข้ อเท็จจริง
1. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาํ เนิ นการปรั บปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา ได้พิจารณารั บทราบการให้ความเห็ นชอบ ตามหนังสื อ ที่ ศธ 0506(2)/17100 ลงวันที่ 6
พฤศจิ กายน 2555
2. ต่อมา ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ได้เสนอหลักสู ตรต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณารั บรองปริ ญญา ประกาศนี ยบัตร หรื อ
วุฒิบตั รในการประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุ ม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสภาวิศวกรฯ ได้
พิจารณาหลักสู ตรดังกล่าวแล้ว มี ขอ้ คิดเห็ นเบื้องต้น ให้แก้ไขหลักสู ตรโดยมี รายละเอี ยดดังนี้
2.1 วิชา Surveying Field Practice ที่ มีจาํ นวนหน่ วยกิ ตถูกต้องและมี ชวั่ โมง
ปฎิ บตั ิ การไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง
2.2 วิชา Reinforced Concrete Design และวิชา Steel and Timber Design ที่ มี
จํานวนหน่ วยกิ ตเป็ น 4(3-3-6)
2.3 แผนผังห้องปฏิ บตั ิ การของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โดยระบุขนาด
ตําแหน่ งของอุปกรณ์ พร้ อมทั้งใส่ มาตราส่ วน
3. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
3.1 ปรับปรุ งตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิศวกร ดังนี้
3.1.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 150 หน่วยกิต เป็ น 152 หน่วยกิต
3.1.2 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 112 หน่วยกิต
เป็ น 114 หน่วยกิต
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3.1.3 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 59 หน่วยกิต เป็ น 61 หน่วยกิต
3.1.4 หมวดวิชาบังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 53 หน่วยกิต เป็ น 55 หน่วยกิต
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
4. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา

เกณฑ์กระทรวง ศธ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
และหรื อนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
ปี การศึกษา 2555
(แก้ไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร)
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

112 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
59 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
150 หน่ วยกิต

114 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
152 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เ ช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ห ลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการ มติเวียน ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็ นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิศวกร
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บปรุ ง และให้ ก ารรั บรองหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเพิม่ เติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ ว
คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
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คําขอ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ มีความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาชีพเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังนี้

หมวดวิชาชีพ-เลือก
เปิ ดเพิ่มในกลุ่มวิชาการจัดการการกีฬาและนันทนาการเชิงพาณิ ชย์ 1 รายวิชา ได้แก่
TRM 451 การตลาดและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ
3(3-0-6)
(Event Marketing and Sponsorship)
หมวดวิชาเลือกเสรี
เปิ ดเพิ่ม 1 รายวิชา ได้แก่
TRM 201 อารยธรรมไทยเปรี ยบเทียบเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
และอุตสาหกรรมการบริ การ
(Comparative Thai civilization for Tourism and Hospitality Industry)
ในการขออนุ ม ัติ เ ปิ ดรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในหมวดวิ ช าชี พ -เลื อ ก และหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ เ ปิ ดรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในหมวดวิ ช าชี พ -เลื อ ก และหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
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 ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเพิม่ เติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2554) คณะบริ หารธุรกิจ มีความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
1. LGM 321 การจัดการโลจิสติกส์สาํ หรับเกษตรกรรม
3(3-0-6)
(Logistics Management for Agriculture)
2. LGM 322 การจัดมาตรฐานการคัดเกรดและคลังสิ นค้า
3(3-0-6)
สําหรับเกษตรกรรม
(Standardization Grading and Warehouse for Agriculture)
3. LGM 323 การขนส่ งและการกระจายสิ นค้าสําหรับเกษตรกรรม 3(3-0-6)
(Transportation and Distribution for Agriculture)
4. LGM 324 กลยุทธ์โซ่อุปทานสําหรับเกษตรกรรม
3(3-0-6)
(Supply Chain Strategy for Agriculture)
5. LGM 325 การส่ งออก – นําเข้าสิ นค้าเกษตร
3(3-0-6)
(Export – Import for Agricultural Product)
6. LGM 326 การจัดการข้อมูลและการพยากรณ์อุปสงค์
3(3-0-6)
สําหรับสิ นค้าเกษตร
(Data Management and Demand Forecasting
for Agricultural Product)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริ หารธุรกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2555 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาชี พ-เลือก หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริ หารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ คณะบริหารธุรกิจ กลับไปตรวจสอบและแก้ ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษอีกครั้ง เนื่องจากมีการใช้ เครื่องหมายมหัพภาค มากเกินไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. การจัดการโลจิสติกส์ เป็ นความรู้ทสี่ ํ าคัญสํ าหรับผู้ประกอบการรายย่ อย โดยเฉพาะ
อย่ างยิง่ สํ าหรับภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ หลักสู ตรนีก้ เ็ ป็ นส่ วนหนึ่งของแนวคิด “อาชีวะอัจฉริยะ” ที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ตกําลังดําเนินการเพือ่ ยกระดับและพัฒนาสายอาชีวศึกษา
2. ในโลกอนาคต การจัดการโลจิสติกส์ มีความสํ าคัญ แม้ จะมีระบบ E-Commerce แต่
สิ นค้ าก็ต้องอาศัยการขนส่ ง โดยเฉพาะในธุรกิจค้ าปลีก หัวใจคือศูนย์ กระจายสิ นค้ า
3. ประเทศไทยมีความเหลือ่ มลํา้ ทางรายได้ สูง สาขาวิชานีเ้ ป็ นการนําวิชาการไปส่ งเสริม
ช่ วยเหลือธุรกิจรายย่ อย จึงควรสนับสนุนเพือ่ ช่ วยลดความเหลือ่ มลํา้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาทีม่ ี
ความเหลือ่ มลํา้ น้ อย คือ ประเทศญีป่ ุ่ นจะพบว่ า รายได้ ส่วนใหญ่ ของประเทศมาจากธุรกิจรายย่ อย
3.6 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน และปรับเงื่อนไขรายวิชา หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบัญชี
คณะบัญชี มีความประสงค์ขอยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน จํานวน 2 รายวิชา และปรับ
เงื่อนไขรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ในวิชาชีพ-เลือก (กลุ่มวิชาอื่นๆ) เพื่อให้มีความเหมาะสม และเอื้ออํานวย
ให้กบั นักศึกษา ทั้งนี้ จะเริ่ มใช้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่
ACC 472 สถิติเพื่อการวิจยั ทางบัญชี
3(3-0-6)
(Statistics for Accounting Research)
ACC 473 สถิติวิเคราะห์ทางบัญชี
3(3-0-6)
(Statistical Analysis in Accounting)
2. ปรับเงื่อนไขรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่
ACC 498 สหกิจศึกษา
6(0-35-18)
(Co-operative Education)
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ACC 499 การฝึ กประสบการณ์ทางบัญชี
(Accounting Internship)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3(0-24-12)

ในการขออนุ มตั ิยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน และปรับเงื่อนไขรายวิชา หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) คณะบัญชี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่
8/2555 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน และปรับเงื่อนไขรายวิชา หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) คณะบัญชี เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มี ความประสงค์ขอแก้ไขรายวิชาบังคับก่ อน ซึ่ งอยู่ในกลุ่ ม
วิชาชีพ-บังคับ ของรายวิชา ARC 595 เตรี ยมวิทยานิพนธ์ จาก ARC 447 การก่อสร้างอาคาร 5 เป็ น ARC 448
ระบบโครงสร้างอาคารสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เดิม

แก้ ไข

ARC 595 เตรียมวิทยานิพนธ์
3(1-6-5)
(Thesis Preparation)
วิชาบังคับก่อน :
ARC 429 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
ARC 447 การก่อสร้ างอาคาร 5
ARC 492 การจัดทําโครงการทางสถาปัตยกรรม
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการจัดทําร่ างโครงการอย่างเป็ น
ระบบเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการออกแบบวิทยานิพนธ์จากปั จจัยใน
ด้า นการใช้ส อย รู ป แบบ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีโ ดย
กํา หนดขั้น ตอน เป้ าหมายโครงการ รวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐาน
แนวความคิด รายละเอียด และสรุ ปโครงการตามแบบฉบับของ
คณะฯ
Study and practice of architectural programming in
the systematic way in order to use it as criteria for thesis
design. The criteria comprise various factors such as function,
form, economy and technology by defining the procedure,
project goals, data collection and analysis, defining project
concept, details and project summarizing according to the
faculty’s format.

ARC 595 เตรียมวิทยานิพนธ์
3(1-6-5)
(Thesis Preparation)
วิชาบังคับก่อน :
ARC 429 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
ARC 448 ระบบโครงสร้ างอาคารสู ง
ARC 492 การจัดทําโครงการทางสถาปัตยกรรม
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการจัดทําร่ างโครงการอย่างเป็ น
ระบบเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการออกแบบวิทยานิ พนธ์จากปั จจัยใน
ด้า นการใช้ส อย รู ป แบบ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยี โ ดย
กํา หนดขั้น ตอน เป้ าหมายโครงการ รวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐาน
แนวความคิด รายละเอียด และสรุ ปโครงการตามแบบฉบับของ
คณะฯ
Study and practice of architectural programming in
the systematic way in order to use it as criteria for thesis design.
The criteria comprise various factors such as function, form,
economy and technology by defining the procedure, project
goals, data collection and analysis, defining project concept,
details and project summarizing according to the faculty’s
format.

ในการขออนุมตั ิแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2553) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์
ด้ว ยคณะศิ ล ปศาสตร์ มี ค วามประสงค์ข อเปิ ดรายวิ ช าเลื อ กเสรี สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาทุ ก
วิทยาลัย/คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายวิชาภาษาพม่า จํานวน 7 รายวิชา
BRM 101 ภาษาพม่าสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
3(3-0-6)
(Burmese for Beginners I )
BRM 102 ภาษาพม่าสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
3(3-0-6)
(Burmese for Beginners II)
BRM 111 ภาษาพม่า 1
3(3-0-6)
(Burmese I)
BRM 112 ภาษาพม่า 2
3(3-0-6)
(Burmese II)
BRM 113 ภาษาพม่า 3
3(3-0-6)
(Burmese III)
BRM 131 การอ่าน การเขียนภาษาพม่า
3(2-2-5)
(Burmese Reading and Writing I)
BRM 141 การฟัง การพูดภาษาพม่า 1
(Burmese Listening and Speaking I)
2. รายวิชาภาษาสวีดิช จํานวน 5 รายวิชา
SWD 101 ภาษาสวีดิชสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
(Swedish for Beginners I )

3(2-2-5)

3(3-0-6)
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SWD 102

ภาษาสวีดิชสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
3(3-0-6)
(Swedish for Beginners II)
SWD 111 ภาษาสวีดิช 1
3(3-0-6)
(Swedish I)
SWD 112 ภาษาสวีดิช 2
3(3-0-6)
(Swedish II)
SWD 113 ภาษาสวีดิช 3
3(3-0-6)
(Swedish III)
3. รายวิชาภาษารัสเซีย จํานวน 5 รายวิชา และรายวิชา ประชาคมอาเซียน จํานวน
1 รายวิชา ดังนี้
LBA 201 ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community)
RUS 111 ภาษารัสเซีย 1
(Russian I)
RUS 112 ภาษารัสเซีย 2
(Russian II)
RUS 113 ภาษารัสเซีย 3
(Russian III)
RUS 131 การอ่าน การเขียนภาษารัสเซีย 1
(Russian Reading and Writing I)
RUS 141 การฟัง การพูดภาษารัสเซีย 1
(Russian Listening and Speaking I)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

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

ทั้งนี้ จะเริ่ มใช้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 การประชุมครั้งที่ 9/2555 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน
2555 และ การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.9

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาภาษาอังกฤษสํ าหรับหลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันภาษาอังกฤษ ขอเปิ ดรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นการปรับพื้นฐานความรู ้ สําหรับ
นักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จํานวน 2 รายวิชา โดยทั้ง 2 รายวิชา เป็ นรายวิชาที่ไม่นบั รวมหน่วยกิต
ดังนี้
3(3-0-6)
ENL 601 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Academic English for Graduate Studies I )
ENL 602 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา 2
3(3-0-6)
(Academic English for Graduate Studies II )
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ทั้งนี้ จะเริ่ มใช้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ในการขออนุ มตั ิ เปิ ดรายวิชาภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาอังกฤษ ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ เ ปิ ดรายวิ ช าภาษาอัง กฤษ สถาบัน ภาษาอัง กฤษ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย
ดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.10

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเพิม่ เติม ในหมวดวิชาชีพ-เลือก หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทลั อาร์ ต
คณะดิจิทลั อาร์ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเพิ่มเติม ในหมวดวิชาชีพ-เลือก ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
เปิ ดรายวิชาชีพ-เลือก เพิ่ม จํานวน 6 รายวิชา ได้แก่
CPA 343 การออกแบบสื่ อประสม
3(2-2-5)
(Multimedia Design)
CPA 361 การสร้างภาพ 3 มิติ เพื่องานกราฟิ กเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
(3-D Motion Graphics)
CPA 362 ภาษาภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Film Language)
CPA 365 ดิจิทลั คอมมิค
3(2-2-5)
(Digital Comic)
CPA 366 กราฟิ กโนเวล
3(2-2-5)
(Graphic Novel)
CPA 367 การเขียนภาพประกอบแบบเวคเตอร์
3(2-2-5)
(Vector Illustration)
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
เปิ ดรายวิชาชีพ-เลือก เพิ่ม จํานวน 6 รายวิชา ได้แก่
VFX 378 การปั้นกายวิภาคมนุษย์
3(2-2-5)
(Ecorche Sculpture)
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VFX 379
VFX 380
VFX 381
VFX 382
VFX 383

การสร้างวัตถุสามมิติฮาร์ดเซอร์เฟส
(Hard Surface Modeling)
การสร้างอารมณ์สีหน้า
(Facial Expressions)
การปั้นมาเคท
(Maquette Sculpture)
การสร้างสิ่ งมีชีวิตสามมิติออแกนิค
(Organic Modeling)
การออกแบบเสี ยงเพื่องานวิชวลเอฟเฟค
(Sound Design for Visual Effects)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ทั้งนี้ จะเริ่ มใช้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ในการขออนุ มตั ิ เ ปิ ดรายวิชาเพิ่มเติ ม ในหมวดวิชาชี พ-เลื อก คณะดิ จิ ทลั อาร์ ต ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ เ ปิ ดรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในหมวดวิ ช าชี พ -เลื อ ก คณะดิ จิ ท ัล อาร์ ต เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา CPA 361 จาก “3-D
Motion Graphic” เป็ น “3-D Motion Graphics”
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.11 เรื่อง

การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A.

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A.
ข้ อเท็จจริง
1) คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย รั งสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ ว มมื อทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา พัฒนาโปรแกรมการวิจยั และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการศึกษา
2) สาระสํ าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิม่ เติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A.
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.12 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริษัท ชลบุรี เอฟ.ซี จํากัด
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ บริ ษทั ชลบุรี เอฟ.ซี จํากัด
ข้ อเท็จจริง
1) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ บริ ษทั ชลบุรี เอฟ.ซี จํากัด โดยมีเป้ าหมายถ่ายทอดความรู ้เชิงวิชาการ กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ ง และรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างอาจารย์ บุคลากรจากภาคธุรกิจเอกชนในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
2) สาระสํ าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิม่ เติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
บริ ษทั ชลบุรี เอฟ.ซี จํากัด
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.13 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ บริษัท เออาร์ ไอพี จํากัด (มหาชน)
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ บริ ษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ร่ ว มกับ บริ ษ ทั เออาร์ ไอพี จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ ความตกลง
ร่ วมมือ โครงการสร้ างและบริ จาคสื่ อการเรี ยนการสอนออนไลน์ หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อการศึกษาและ
พัฒ นาจริ ย ธรรม โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก คื อ การพัฒ นาสั ง คมและการศึ ก ษาโดยการผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้บริ จาค หรื อทําโครงการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและการศึกษา
2) สาระสํ าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
บริ ษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.14 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ การประปานครหลวง
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ การประปานครหลวง
ข้ อเท็จจริง
1) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ การประปานครหลวง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้านการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร และ
ความร่ วมมือในด้านการศึกษา วิจยั และพัฒนา
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิม่ เติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
การประปานครหลวง
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.15 เรื่อง

การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia
ข้ อเท็จจริง
1) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ กับ Universiti
Teknologi Mara (UiTM), Malaysia โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้านการพัฒนาหลักสู ตร
แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร รวมถึงการร่ วมมือในการค้นคว้าวิจยั ร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิม่ เติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Universiti
Teknologi Mara (UiTM), Malaysia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.16

เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการคลินิก

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการคลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จํานวน 2 คน
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ แก่ อ าจารย์ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู ้ ความสามารถและ
ปฏิบตั ิงานด้านคลินิกมาเป็ นระยะเวลานาน จึงเห็นสมควรขออนุ มตั ิแต่งตั้งอาจารย์ประจําเพื่อดํารงตําแหน่ ง
ทางวิชาการคลินิก จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นพ.ประเสริ ฐ ธนกิจจารุ
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
2. รศ.ทญ.ปิ ยารัตน์ อภิวฒั นกุล
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย
การแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2548 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการประจําสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555)
2. คณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555)
3. คณะกรรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16 มกราคม 2556)
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549
ข้อ 5 ความว่า ให้คณบดี พิจารณาอาจารย์ประจําทางคลินิกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
คลินิก รองศาสตราจารย์คลินิก และศาสตราจารย์คลินิก เสนอชื่ อพร้อมแบบประวัติต่อคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิในการแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิกดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.17 เรื่อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีข่ อเปิ ดดําเนินการใหม่
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ข ออนุ ม ัติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต สํา หรั บ หลัก สู ต รที่ ข อเปิ ด
ดําเนินการใหม่ ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
1. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
 เหมาจ่าย ปี การศึกษาละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน
165,000.00
495,000.00
3,000.00
191,000.00
5,000.00
326,000.00
2,200.00
3,000.00
329,000.00
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ในการขออนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เรี ยบร้อย
แล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.18 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับค่ าหน่ วยกิต
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขออนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดังนี้
หลักสู ตรทีข่ ออนุมัติปรับค่ าหน่ วยกิต
(ปรับรหัสสาขาวิชา)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบ
เศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 รายวิชาบรรยาย รหัสวิชา (เดิม) CWE (ใหม่) CAE หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน
เดิม
ใหม่

3,000.00
164,000.00

3,000.00
164,000.00

ในการขออนุ มตั ิปรับค่าหน่ วยกิต สําหรับหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2556 วัน พุธ ที่ 13 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556
เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีน
และอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

4.1

เรื่อง

วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
ขออนุมัติตาํ แหน่ งทางวิชาการ

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
3/2555 วัน ที่ 28 สิ ง หาคม 2555 และครั้ งที่ 4/2555 วัน ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2555 ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ ประเมิ นผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อ
ตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เ พื่อ ทําหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ ใน
การประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา ของ ผศ.ดร.สิ ริมา กิจวัฒนชัย
ในการประชุมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ของ ผศ.นพ.สธน
บุญลิขิต ในการประชุมวันที่ 23 มกราคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณ
และคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ ผศ.พญ.วารุ ณี พรรณพานิช
วานเดอพิทท์ ในการประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมี
ปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ นางสาวสุ ชาดา จงรุ่ งเรื องโชค
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ของ นางต้องจิ ตร
สุ ทธิ ศรี ปก ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ของ นางสาวสุ ภาวดี
จุ ย้ ศุขะ ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิ วิทยาช่องปาก ของ นายไกรสร
ทรัพยะโตษก ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ของ นายวุธพงศ์ ลาภเจริ ญ ในการ
ประชุมวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพ ไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ของ นางสาวศศิธร ง้วนพันธ์ ในการ
ประชุมวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่
1/2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 4
คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 คน ดังนี้
- ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- ผศ.ดร.สิ ริมา กิจวัฒนชัย
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา
- ผศ.นพ.สธน บุญลิขิต
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรี เวชวิทยา
- ผศ.พญ.วารุ ณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
- นางสาวสุ ชาดา จงรุ่ งเรื องโชค
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
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- นางต้องจิตร สุ ทธิ ศรี ปก

ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

- นางสาวสุ ภาวดี จุย้ ศุขะ

ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาธิ วิทยาช่องปาก

- นายไกรสร ทรัพยะโตษก

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลัย ดํา เนิ น การแต่ ง ตั้ง อาจารย์ 9 คน ดํา รงตํา แหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอ
เรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อืน่ ๆ
5.1 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของอธิการบดี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
อธิการบดี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ซึ่งกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี หลัง
วันเริ่ มปฏิบตั ิงานในตําแหน่งอธิการบดีทุกรอบ 2 ปี และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน โดยมี
แนวทางปฏิบตั ิ คือ
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1. ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี โดยให้มี
วาระคราวละ 4 ปี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน (ให้หนึ่งในสามคนเป็ น
ประธานกรรมการ) โดยสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อเป็ นกรรมการได้ไม่เกิน 2 คน
ทั้งนี้ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ และผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ให้พจิ ารณาในประเด็นหลักต่อไปนี้ คือ
2.1 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริ หารงานของอธิการบดีเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย นโยบาย หรื อแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรื อไม่
2.2 การบริ หารงาน มีวิธีการ หรื อกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและการบริ หารที่เสริ มสร้างสังคมธรรมาธิปไตยหรื อไม่
2.3 ภาวะผูน้ าํ
2.4 การมีบทบาทในการชี้นาํ สังคม
ข้ อพิจารณา
1. อธิการบดีได้ดาํ รงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 และได้เริ่ มใช้ขอ้ บังคับฯ นี้และทําการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดีครั้งแรกเมื่อปี 2554 บัดนี้ ได้ครบรอบ 2 ปี ของการปฏิบตั ิงานใน
ตําแหน่งอธิการบดี (1 มีนาคม 2556) จึงถึงกําหนดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง
โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 120 วัน (หรื อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
2. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดีไว้แล้ว
ซึ่งมีวาระ 4 ปี ตามคําสัง่ ที่ 06/2554 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 มี ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
เป็ นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์ และศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร เป็ นกรรมการ
ข้ อเสนอ
จึงขอเรี ยนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดอนุมตั ิให้คณะกรรมการชุดที่ต้ งั ไว้แล้ว ทําหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับฯ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการให้แล้วเสร็ จและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 120 วัน
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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5.2

เรื่อง

ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ได้อนุมตั ิให้สภาดําเนินการประเมินตนเอง โดยใช้ระบบวิธีการและหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมตั ิไว้
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554
บัดนี้ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ โดยมีผลการ
ประเมิน ดังนี้
ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกีย่ วกับการปฏิบัติหน้ าทีข่ องกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

รายการประเมิน

ค่ าเฉลีย่

1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดหรื อทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดหรื อทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัยปฏิบตั ิตามข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
5. สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
อธิการบดี
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่ วมประชุมและมีส่วนร่ วมใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่ วมและมีส่วนร่ วมในการ
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย

4.31

ส่ วนเบี่ยงเบน แปลความ
มาตรฐาน
0.87
มาก

4.50

0.63

มาก

4.94

0.25

มากที่สุด

4.63

0.72

มากที่สุด

4.50

0.82

มาก

4.88

0.34

มาก

4.38

0.72

มาก
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รายการประเมิน

ค่ าเฉลีย่

8. สภามหาวิทยาลัยดําเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลมีการ
4.81
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า
รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
9. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตาม
4.81
อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
10. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุ ปผลและรายงานการ
4.69
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีขอ้ เสนอแนะเสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็ นประจําทุกปี
รวม
4.64
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ส่ วนเบี่ยงเบน แปลความ
มาตรฐาน
0.54
มากที่สุด

0.40

มากที่สุด

0.60

มากที่สุด

0.42

มากทีส่ ุ ด

มติทปี่ ระชุ ม

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5.3

รายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานเรื่องมหาวิทยาลัยกับจิตสาธารณะ

เรื่อง

ตามที่สาํ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขอให้มหาวิทยาลัย
รังสิ ตเลือกดําเนินการตัวบ่งชี้ การชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ จํานวน 2 เรื่ อง จาก
ประเด็นหรื อปัญหาต่างๆ อาทิ การส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุ ง
ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ สุ ขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูส้ ู งอายุ พลังงาน สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ
มหาวิทยาลัย ได้เลือกดําเนินการตัวบ่งชี้ การชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของสังคม จํานวน 2
เรื่ อง คือ เรื่ องสุ ขภาพ และเรื่ องจิตสาธารณะ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่
16 มีนาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554
มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดําเนินงานเรื่ อง มหาวิทยาลัยรังสิ ต – มหาวิทยาลัยสุ ขภาพ ให้ที่ประชุมทราบ

48
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ขอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานเรื่ องจิตสาธารณะให้ที่ประชุม

ทราบ ดังนี้
1. แนวคิด “การพัฒนาจิตอาสา หรื อ จิตสาธารณะ”
มีใจของการให้และแบ่งปันผูอ้ ื่น หรื อผูด้ อ้ ยโอกาส “พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ
ทํากิจกรรมด้วยใจ สร้างประโยชน์แก่สงั คมส่ วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน”
2. องค์กรนักศึกษาที่ดาํ เนินกิจกรรม
- สโมสรนักศึกษา
- ชมรมนักศึกษา
- คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน
3. จํานวนโครงการกิจกรรมประจําปี การศึกษา 2554-2555
- กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษาประมาณ 80 โครงการ
- กิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน ประมาณ 60 โครงการ
- กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดฝ่ ายกิจการนักศึกษา ประมาณ 12 โครงการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เตรี ยมเปิ ดสอนวิชาธรรมาธิปไตย (RSU 101) ในภาค 1/2556 โดย
เป็ นวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาทุกคน เนื้อหาและวิธีการ เน้นการฝึ กคิด วิเคราะห์ และเรี ยนรู ้จากปั ญหา และ
ผ่านการทํากิจกรรม
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. ขณะนีส้ ั งคมมีการเคลือ่ นไหวสร้ างจิตสํานึกความเป็ นพลเมือง ซึ่งเป็ นเรื่องสํ าคัญทีค่ วร

ช่ วยกันส่ งเสริม
2. การฝึ กให้ นักศึกษาคิด วิเคราะห์ และแสดงความเห็น ไม่ ควรเน้ นทีค่ วามชอบ ความพอใจ
ส่ วนตัว แต่ ควรฝึ กให้ นักศึกษาคิดจากแง่ มุมของคนอืน่ บ้ าง ซึ่งจะพัฒนาให้ นักศึกษามีการไตร่ ตรอง หรือการ
คิดแบบปรึกษาหารือ (Public Deliberation)
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5.4 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ วจิ ัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้ง ศูนย์วิจยั นโยบายพลังงานและทรัพยากร

ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิ ตเห็นว่าปัจจุบนั ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
พลังงานและทรัพยากรของประเทศ มหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นขุมพลังแห่ งปัญญาของชาติ จึงควรเป็ นแหล่งเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานและทรัพยากรของประเทศให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริ ง จึงควรจัดตั้ง
ศูนย์วิจยั นโยบายพลังงานและทรัพยากร เพื่อดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิจดั ตั้ง ศูนย์วจิ ยั นโยบายพลังงานและทรัพยากร ดังกล่าวข้างต้น โดย
ครั้งนี้ ผูอ้ าํ นวยการศุนย์วจิ ยั นโยบายพลังงานและทรัพยากร ม.ล.กรณ์กสิ วฒั น์ เกษมศรี ได้นาํ เสนอปั ญหา
และข้อเท็จจริ งให้ที่ประชุมทราบ
(รายละเอียดตาม Powerpoint ที่นาํ เสนอ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. สนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยทําเรื่องนี้ เพราะเป็ นภารกิจของมหาวิทยาลัยทีต่ ้ องค้ นหา
ความจริง และอยู่บนหลักการของเสรีภาพทางวิชาการ และความรับผิดชอบต่ อสั งคม
2. ศูนย์ ฯ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดตั้งครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ แก่สังคม ซึ่งข้ อมูลจะมีความ
แตกต่ างจากรัฐบาล แต่ ในฐานะสถาบันการศึกษา จะทําให้ ข้อมูลมีความเชื่อถือ ซึ่งเรื่องนีไ้ ม่ ค่อยมีคนทํา แต่ จะ
เป็ นเรื่องใหญ่ และจะมีผลเปลีย่ นแปลงประเทศไทยในอนาคต
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3. ชื่นชมอธิการบดีทกี่ ล้ าตัดสิ นใจทําเรื่องนี้ ซึ่งก็เป็ นหน้ าทีส่ ํ าคัญของมหาวิทยาลัย
4. เรื่องพลังงานจะมีข้อมูลไม่ ตรงกัน และทีผ่ ่ านมาก็ไม่ แน่ ใจว่ า นโยบายพลังงานของ
ประเทศไทยคืออะไร หรือมีความต่ อเนื่องชัดเจนเพียงใด การทําเรื่องนีจ้ ึงมีประโยชน์ มาก แต่ ต้องทําด้ วยความ
ระมัดระวัง ตั้งมั่นอยู่ในหลักวิชาการ เปิ ดเผย สร้ างความเชื่อถือ อย่ าทําอย่ างเร่ งรีบ หรือทําเพือ่ ต่ อต้ านใคร
กลุ่มใดเป็ นการเฉพาะเจาะจง
5.5 เรื่อง รายงานการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ได้ให้ทุกมหาวิทยาลัยกําหนด “เอกลักษณ์” ของตนให้ชดั เจน โดยมี

ความหมาย ดังนี้
“เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็ จตามจุดเน้นจุดเด่น ที่สะท้อนให้เห็นเป็ นลักษณะโดดเด่น
เป็ นหนึ่งของสถาบัน”
โดยในการประชุมคณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน
2555 กรรมการสภาได้ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแก้ไขเพิ่มเติม “เอกลักษณ์” จากเดิม คือ
“สร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สงั คม” เป็ น เอกลักษณ์ใหม่ คือ
“มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
ที่การศึกษาคือนวัตกรรม”
คําขอ
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ ดังนี้
1.

มหาวิทยาลัยได้สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน

ให้ตระหนักใน

ความสําคัญของนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่ องเทคโนโลยี ระบบบริ หารจัดการ การเรี ยนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา (รายละเอียดในวิดีทศั น์เรื่ อง นวัตกรรมทางการศึกษา)
2.

มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้ปีการศึกษา 2556 เป็ นปี แห่งการเริ่ มต้นรณรงค์เรื่ อง

“การศึกษาคือนวัตกรรม” โดยได้แต่งตั้ง “คณะทํางาน คัดเลือกและนําเสนอโครงการต้นแบบ นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต” เพื่อทําหน้าที่รวบรวม คัดสรร โครงการหรื อผลงาน รวมทั้งแนวความคิดจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีลกั ษณะสร้างสรรค์ มีความโดดเด่น ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทุกด้าน ทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
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จัดให้มีการนําเสนอเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจ แก่บุคคลากร โดยเริ่ มต้นการ
รณรงค์ ในงานประชุมใหญ่บุคคลากรประจําปี 2556 ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
3.

วัตถุประสงค์การเริ่ มต้นรณรงค์ มี 3 ประการ คือ สร้างความตระหนักรับรู ้

(Awareness), สร้างความเข้าใจ (Understanding) และสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ทั้งต่อบุคลากร รวมทั้ง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดตามการนําเสนอ โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ ประธานคณะทํางานฯ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5.6 เรื่อง ขออนุมตั ปิ รับปรุงและให้ การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตร
ในปี การศึกษา 2541 2542 2544 2545 2550 และ 2555
2. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
เสนอต่อสภาการพยาบาล และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสู ตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
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3. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) โดยลดจํานวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต เหลือ 30 หน่วยกิต โดยได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 จึงส่ งผลให้จาํ นวนหน่วยกิตรวมหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ลดจํานวนลง 2 หน่วยกิต จาก 143 หน่วยกิต เหลือ 141 หน่วยกิต
4. เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลตามที่
กล่าวมาข้างต้น (รายละเอียดในข้อ 2) สภาการพยาบาลจึงขอให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการจัดทําเล่มหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ งใหม่ (ตามหนังสื อที่ สภ.พ.01/05/382 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556) โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต แล้วจึงเสนอขอรับการพิจารณาตามขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสู ตรตามข้อบังคับสภา
การพยาบาลฯ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
5. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
5.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยลดจํานวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต
เหลือ 30 หน่วยกิต
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6. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
-

-

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

-

-

3 หน่วยกิต

105 หน่ วยกิต
28 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต

105 หน่ วยกิต
28 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต

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

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

ภาคทฤษฎี

ไม่ น้อยกว่ า 51 หน่ วยกิต

51 หน่วยกิต

51 หน่วยกิต

ภาคปฏิบตั ิ

ไม่ น้อยกว่ า 25 หน่ วยกิต

26 หน่วยกิต

26 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 140 หน่ วยกิต
และไม่ เกิน 150 หน่ วยกิต

143 หน่ วยกิต

141 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เ ช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ห ลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ ง และให้การรั บรองหลัก สู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสภาการพยาบาล และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.7 เรื่อง ขออนุมตั ปิ รับปรุงและให้ การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (หลักสู ตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) (หลักสู ตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) (หลักสู ตร 2 ภาษา)
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โดยจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ ทวิภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเป็ นหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอน
ร่ วมกับ School of Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University, Sweden
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2. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
(หลักสูตร 2 ภาษา) เสนอต่อสภาการพยาบาล และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้
ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553
3. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) โดยลดจํานวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต เหลือ 30 หน่วยกิต โดยได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 จึงส่ งผลให้จาํ นวนหน่วยกิตรวมหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ลดจํานวนลง 2 หน่วยกิต จาก 143 หน่วยกิต เหลือ 141 หน่วยกิต
4. เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลตามที่
กล่าวมาข้างต้น (รายละเอียดในข้อ 2) สภาการพยาบาลจึงขอให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการจัดทําเล่มหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ งใหม่ (ตามหนังสื อที่ สภ.พ.01/05/382 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556) โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต แล้วจึงเสนอขอรับการพิจารณาตามขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสู ตรตามข้อบังคับสภา
การพยาบาลฯ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
5. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
5.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยลดจํานวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต
เหลือ 30 หน่วยกิต
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6. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

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

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
-

-

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

-

-

3 หน่วยกิต

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

110 หน่ วยกิต
32 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต

110 หน่ วยกิต
32 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 140 หน่ วยกิต
และไม่ เกิน 150 หน่ วยกิต

148 หน่ วยกิต

146 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เ ช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ห ลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ ง และให้การรั บรองหลัก สู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) (หลักสู ตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) (หลักสู ตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสภา
การพยาบาล และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
5.8

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 336
คน

ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 336 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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คณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
รวม

ภาคการศึกษาที่
1/2555
1
1
2

ภาคการศึกษาที่
2/2555
98
5
100
125
6
334

รวม
98
5
100
125
1
1
6
336

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

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 336 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.9

ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 6 คน
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ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 6 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์ เน็ต)
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2555
1
2
1
1
1
6

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

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 6 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.10

ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 1 คน
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ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 1 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2555
1
1

ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 1 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

