รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 1/2557
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
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.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
8.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
9.
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร นามวงศ์พรหม
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
12. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

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

ผู้ลาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
2.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
3.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
4.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
นายธนภัทร เอกกุล
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒั น์
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
คณบดีวทิ ยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
ผูอ้ านวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1
เรื่อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2

เรื่อง
1.2.1

เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
เรื่อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออกหลักฐาน
รับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู้ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี จานวน 51 คน มีรายละเอียดดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
1.
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
จานวน
1 คน
รวม
1 คน
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1.
2.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
คณะนิเทศศาสตร์
จานวน
1 คน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
จานวน
1 คน
รวม
2 คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
8 คน
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
1 คน
คณะนิเทศศาสตร์
จานวน
5 คน
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน
1 คน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จานวน
5 คน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
จานวน
2 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน
6 คน
วิทยาลัยนานาชาติ
จานวน
4 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์
จานวน
15 คน
สถาบันการบิน
จานวน
1 คน
รวม
48 คน

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 6/2556 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2556 ต่อท่ า น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 6/2556 เรื่ อง ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่
ผูส้ าเร็ จการศึก ษาระดับ ปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ต่ อท่า น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ทีป่ ระชุ มรับทราบ

มติทปี่ ระชุ ม
1.2.2 เรื่อง

แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการออกค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมประชุ มสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 28(4) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัยเอกชนทราบ ตามหนังสื อลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่ อง การออก
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุ มสภาสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน ของกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ ตามมาตรา 28(4) หรื อ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ที่รัฐมนตรี แต่งตั้ง โดยมีสาระสาคัญ คือ ให้มหาวิทยาลัย ออกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุ ม
อันประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุ ม ค่าใช้จ่ายและค่าที่พกั ในการเดินทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยให้เท่าเทียมกับที่
ให้กบั กรรมการสถาบันตามมาตรา 28 (1) (2) (3) หรื อกรรมการสภาสถาบันที่ผรู ้ ับใบอนุญาตแต่งตั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ซึ่ งในกรณี น้ ี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ปฏิบตั ิต่อกรรมการสภาทุกท่านในลักษณะเดียวกันเป็ นปกติ
อยูแ่ ล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 4/2556
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 4/2556 โดย
ไม่ มีการแก้ไข

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3
3.1 เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

ประจาทางวิชาการ(ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ
ด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์
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คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์
ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่ อผลิ ตดุ ษฎี บ ณ
ั ฑิ ตที่ ตอบสนองต่ อความต้องการด้า นการเป็ นนัก วิจยั และอาจารย์
ทางด้านวิชาการนิ ติศาสตร์ และการบริ หารงานยุติธรรมในหลักสู ตรระดับสู งสุ ดของ
บัณฑิตศึกษา
1.2 เพื่อผลิ ตดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตที่ ตอบสนองต่อความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ จะเป็ นผูน้ า
สังคมและระบบยุติธรรมในองค์กรต่างๆ ทั้งส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่ น องค์การมหาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการเมื อง หน่ วยงานของรั ฐ
ตลอดจนองค์กรสาธารณประโยชน์
1.3 เพื่อผลิตนักนิ ติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสู งด้านการวิจยั ทางนิ ติศาสตร์ ที่
สร้ างสรรค์เพิ่ มพูนองค์ค วามรู ้ ใ หม่ และนวัตกรรมปฏิ รูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งการวิจยั ประยุกต์ที่นาความรู ้ ไปใช้แก้ไขปั ญหาหรื อปรั บปรุ งพัฒนา
กฎหมายและการบริ หารงานยุติธรรม
1.4 เพื่อผลิตตารา ผลงานวิชาการ หรื อผลงานวิจยั ของคณาจารย์และ/หรื อของนักศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนองค์ความรู ้ทางกฎหมายใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางทฤษฎีนิติศาสตร์
1.5 เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้า นการวิ จ ัย ทางนิ ติ ศ าสตร์ แ ละการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแก่
หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรู ปของโครงการที่ปรึ กษา
การวิจยั กฎหมายและการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหรื อโครงการศึกษาต่อเนื่ องแก่
สาธารณชนและผูส้ นใจทัว่ ไป
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2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แบบ 1.1
สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.1
สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.2
สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

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

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

72 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะรับนักศึกษา
ปี การศึกษาละ 10 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 2
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2557) คณะนิติศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ ก ารขอเปิ ดด าเนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนิ นการรับทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การรั บนักศึ กษาเข้ าศึ กษา แบบ 1.1 ทางคณะควรด าเนินการแต่ งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กลัน่ กรองนักศึกษาทีจ่ ะเข้ าศึกษาตามความเหมาะสม
2. หลักสู ตรควรตั้งเป้าหมายให้ นักศึกษามีความเชี่ ยวชาญทางด้ านใดด้ านหนึ่ง เพือ่ สร้ าง
ผลงานวิจัยทีอ่ อกมาเฉพาะทาง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. หากคณะมีอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญทางด้ านกฎหมายสาขาใด สาขาหนึ่ง และส่ งเสริมให้
สร้ างผลงานวิจัย ในสาขานั้นๆ จะให้ หลักสู ตรเข้ มแข็ง
4. พยายามอย่ าให้ หลักสู ตรมีความหลากหลายเกินไป
5. ทางคณะควรรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์ แล้วนามาเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซด์ เพือ่
ประชาสั มพันธ์ ให้ เกิดความเข้ มแข็งในสายวิชาชีพของตนเอง
6. ควรเพิม่ จุดดาใน Curriculum Mapping หัวข้ อทักษะทางปัญญา ของรายวิชาดุษฎี
นิพนธ์ (LAW 797 LAW 798 และ LAW 799)
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชี ยลมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรสารสนเทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี และการสื่ อสาร
ที่ทนั สมัย ซึ่ งสามารถจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด้วยโซเชียลมีเดีย
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การและนามาซึ่ งการ
แข่งขันในภาคธุ รกิจได้
1.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการคิดเชิงบูรณา
การ เพื่อเป็ นพื้นฐานของการเป็ นผูน้ าและผูบ้ ริ หารโซเชี ยลมีเดียเทคโนโลยีระดับสู งที่
มีความสามารถและศักยภาพ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันขององค์การได้
1.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาระบบ การแก้ปัญหาในการทางาน รวมทั้งการจัดการโครงการโซเชี ยลมีเดีย
เทคโนโลยี ทั้งในระดับองค์การ ชุมชน ท้องถิ่นภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
1.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปี่ ยมด้วย คุณธรรม จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึง
จิตสานึ กในการดาเนิ นกิ จการในหน้าที่ที่ดี (Governance) โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนอง
ความต้องการและร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม
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2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู ้
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 3 – 6 หน่ วยกิต

-

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะรับนักศึกษาปี
การศึกษาละ 25 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 5
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 8 มกราคม 2557
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรสารสนเทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชา ITM 501 ความรู้ พนื้ ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ตัดเรื่ องอินเทอร์ เน็ต
ออก และให้ เน้ นเรื่ องเครื อข่ าย เพราะ เรื่ องอินเทอร์ เน็ต รวมอยู่ในรายวิชา SMT 610 เทคโนโลยีการสื่ อสาร
เครือข่ ายโซเชียลมีเดียและอินเทอร์ เน็ต แล้ว
2. รายวิชา SMT 610 เทคโนโลยีการสื่ อสาร เครือข่ ายโซเชี ยลมีเดียและอินเทอร์ เน็ต ให้ ตัด
เรื่อง การทาเหมืองข้ อมูล และ โซเชี ยลมีเดีย ออก และเพิม่ เรื่อง Database แทน
3. รายวิชา SMT 611 โปรแกรมประยุกต์ เชิ งโซเชี ยลมีเดีย ให้ ตัด การวิจัย ออก
4. รายวิชา SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในด้ านโซเชี ยลมีเดีย เทคโนโลยี ขอให้ บรรจุเนื้อหา
ทางด้ านสถิติเข้ าไปด้ วย
5. รายวิชา SMT 621 ความเข้ าใจการออกแบบและสร้ างโซเชี ยลมีเดีย ขอให้ แก้ ไขชื่ อ
รายวิชาโดยตัด “ความเข้ าใจ” ออก และไม่ ควรมีเนื้อหาเรื่อง บทความ และ หัวข้ อที่นามาอภิปราย อยู่ในคาอธิบาย
รายวิชา
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6. รายวิชา SMT 622 จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ ควรใช้ รายวิชาเดิมที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ สอนอยู่
7. คาอธิบายรายวิชา SMT 613 ทฤษฎีสื่อดิจิทัล และ รายวิชา SMT 627 การพาณิชย์ โซเชี ยล
มีเดีย เป็ นไปในทางนิเทศศาสตร์ มากเกินไป
8. ขอให้ แก้ไขชื่อรายวิชา SMT 625 การจัดการข้ อมูลบนเว็บ เป็ น การจัดการข้ อมูลในเว็บ
9. ขอให้ แก้ไขชื่ อรายวิชา SMT 626 แนวโน้ มใหม่ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากชื่ อไม่
ถูกต้ อง และคาว่ า แนวโน้ มใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรื อให้ พิจารณานาชื่ อรายวิชานี้ไปไว้ เป็ นรายวิชา
Special Topics
10. ขอให้ ปรับรายวิชา SMT 627 การพาณิชย์ โซเชี ยลมีเดีย ไปรวมกับรายวิชา SMT 622
จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ
11. ขอให้ แก้ไขชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา DBM 634 ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ เป็ น ระบบ
ข่ าวกรองธุรกิจ
12. ขอให้ ตัดเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชา ITE 653 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คาว่ า “การนา
มัลติมีเดียทีเ่ ก็บไว้มาเล่นซ้า” ออก
13. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ไขภาพรวมของคาอธิบายรายวิชา อีกครั้ง
14. ขอให้ แก้ ไขการกาหนดจุดดาใน Curriculum Mapping ซึ่งมีหลายวิชาทีม่ ีจุดดามากเกินไป
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม
3.2 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร
3.2.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2557) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2548 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาบังคับ
2.1.1 ลดจานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต
2.1.2 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา ได้แก่ EDC 609 การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้
2.1.3 แก้ไขรหัส ชื่อวิชา และคาอธิ บายรายวิชา จานวน 2 รายวิชา ได้แก่
1) จาก EDC 603 การออกแบบและพัฒนาการสอน เป็ น EDC 607 การ
ออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอน
2) จาก EDC 605 ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้านหลักสู ตรและการสอน เป็ น EDC 608
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา
2.1.4 ยกเลิกรายวิชา จานวน 2 รายวิชา ได้แก่
1) วิชา EDC 600 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2) วิชา EDC 604 การจัดการเรี ยนรู้และการนิเทศการสอน
2.1.5 ยุบรวม 2 รายวิชา
จาก EDC 601 การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร และ EDC 602 การจัดการและการ
ประเมินหลักสู ตร เป็ น EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร
2.2 หมวดวิชาเลือก
2.2.1 เปิ ดกลุ่มวิชาเลือก โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มวิชาการพัฒนาหลักสู ตรและการสอน
นารายวิชาในหมวดวิชาเลือกเดิม มาปรับแก้ไข
2) กลุ่มวิชาการศึกษาภาษา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 10 รายวิชา
3) กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 10 รายวิชา
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2.2.2 เพิ่มจานวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2
จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต
2.2.3 เพิ่มจานวนหน่วยกิต แผน ข
จาก 12 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 1
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่ วยกิตรวม
* ไม่นบั หน่วยกิต

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2557

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3 – 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ ง พระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2557
วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ ทบทวนชื่ อรายวิชา EDC 646 การพัฒนาทักษะภาษาในเชิ งแสดงออก EDC 647
เทคนิคในการปรั บปรุ งการพัฒนาทักษะภาษาเชิ งรั บรู้ และ รายวิชา EDC 648 การประเมินการใช้ ภาษาตาม
สภาพจริง เนื่องจากอ่านแล้วเข้ าใจยาก
2. ขอให้ แก้ไขคาอธิบายรายวิชา EDC 647 เทคนิคในการปรั บปรุ งการพัฒนาทักษะภาษาเชิ ง
รั บรู้ เนื่องจากคาว่ า Improving กับ Skills Development เป็ นเรื่องเดียวกัน และควรเขียนคาอธิบายรายวิชาให้
ผู้เรียนเข้ าใจง่ ายขึน้
3. ควรเปลี่ยนชื่ อรายวิช าภาษาอังกฤษ EDC 667 ทฤษฎีการประมาณการ (Estimation
Theory) เป็ น (Statistical Analysis Education) น่ าจะตรงกว่า เพราะในคาอธิบายรายวิชาไม่ มีข้อความที่เกี่ยวข้ อง
กับ Estimation
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4. การกาหนดจุดดาใน Curriculum Mapping ในแต่ ละวิชามากเกินไป ควรกาหนดเฉพาะ
หัวข้ อทีต่ ้ องการประเมินได้ จริง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (2 ภาษา) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โดยจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิ
ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเป็ นหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนร่ วมกับ School of Health, Care, and
Social Welfare, Malardalen University, Sweden และต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อปี การศึกษา 2556
2. หลัก สู ตรดัง กล่ า ว ได้ผ่า นการพิ จารณาจากสภามหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่
4/2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
3. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งหลักสู ตร เพื่อขอความเห็ นชอบจากสภาการพยาบาล และจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2557 ได้พิจารณารายละเอียดของหลักสู ตรแล้ว มีมติให้ปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย) โดยขอให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการปรับแก้ไขหลักสู ตร นาเสนอสภามหาวิทยาลัย และส่ งกลับไป
ยังสภาการพยาบาล เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง
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4. สาระสาคัญในการปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
4.1 ปรับปรุ งการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา จาก ให้ปริ ญญา 2 ปริ ญญา คือ ปริ ญญา
จากมหาวิทยาลัยรังสิ ต : พยาบาลศาสตรบัณฑิต และ ปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย Malardalen: Bachelor of Science in
Caring Science เป็ น ให้เพียง 1 ปริ ญญา คือ ปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยรังสิ ต : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
4.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็ น 143 หน่วยกิต
4.2.1 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 110 หน่วยกิต
เป็ น 107 หน่วยกิต
4.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต เป็ น
28 หน่วยกิต
4.2.3 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต เป็ น 79 หน่วยกิต
5. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2557
30 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

110 หน่ วยกิต
32 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต

107 หน่ วยกิต
28 หน่วยกิต
79 หน่วยกิต

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 104 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 28 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 140 หน่ วยกิต
และไม่ เกิน 150 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

146 หน่ วยกิต

143 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ ง พระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
3. คณะอนุกรรมการการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา และหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
(2 ภาษา) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) ของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสภาการพยาบาล เพื่อขอ
ความเห็นชอบหลักสู ตร และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

18
3.3 เรื่อง ขออนุมัติแก้ ไขคุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาหลักสู ตรเภสั ชศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะเภสั ชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแก้ไขคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ของหลักสู ตรเภสัชศาสตรดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) ดังนี้
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. แบบ 1.1 และ 2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ และสาเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ หรื อ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรื อสานักงานคณะกรรมการข้าราช การพลเรื อน (ก.พ.) รับรอง
2. แบบ 1.2 และ 2.2 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(ก.พ.) รับรองและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.50 หรื อเทียบเท่า
3. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการหลักสู ตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
4. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณี ที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดอันเป็ นลหุโทษ
5. ไม่เคยเป็ นผูม้ ีความประพฤติเสี ยหาย
6. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคอื่นซึ่ งสังคมรังเกียจ
7. มีความรู ้ ภาษาต่างประเทศเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรั งสิ ตเรื่ องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู ้ภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต พ.ศ. 2556
(รายละเอียดเอกสารดังแนบ)
ในการขอแก้ไขคุ ณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ของหลักสู ตรเภสัชศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ของหลักสู ตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้ วย เครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2557
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ตั ิ แ ก้ไ ขระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่า ด้วย เครื่ องแบบของ
นักศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง การออกข้อก าหนด ระเบี ย บ และข้อบังคับ เกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย เครื่ องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2557ได้
ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้งที่ 9/2556 วันที่
4 ธันวาคม 2556
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย เครื่ องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

20
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.5 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม) แก้ไขชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช า (เพิ่ ม เติ ม ) แก้ไ ขชื่ อรายวิช าและค าอธิ บ ายรายวิช า
หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (หมวดวิชาวิทยาศาสตร์) จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
ENE 100 พลังงานเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
(Energy for life)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (หมวดวิชาสังคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง)
จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
POL 100 ประชาสังคมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Civil Society and Development)
2. แก้ไขชื่อรายวิชาและคาอธิ บายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา (รายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซี ยน) จานวน 2 รายวิชา ได้แก่
จาก BHS 101 บาฮาซาเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Bahasa for Everyday Communication I)
เป็ น BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1 3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
จาก BHS 102 บาฮาซาเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Bahasa for Everyday Communication II)
เป็ น BHS 102 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2 3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ ง พระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) แก้ไขชื่อรายวิชาและคาอธิ บายรายวิชา หลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่
8 มกราคม 2557 และการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) แก้ไขชื่ อรายวิชาและคาอธิ บายรายวิชา หลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.6 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปลีย่ นรหัสวิชา หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิ เปลี่ยนรหัสวิชา ในกลุ่มวิชาบังคับสาขา (คาอธิ บายรายวิชาคงเดิม)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
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1. จาก
เป็ น
2. จาก
เป็ น

FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
(French for Beginners I)
FRN 181 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
(French for Beginners I)
FRN 102 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
(French for Beginners II)
FRN 182 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
(French for Beginners II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ ง พระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุ มตั ิเปลี่ยนรหัสวิชา ในกลุ่มวิชาบังคับสาขา หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้ง
ที่ 1/2557 วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ นควรขออนุ มตั ิ เปลี่ ยนรหัสวิชาในกลุ่ มวิชาบังคับสาขา (คาอธิ บายรายวิชาคงเดิ ม) หลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.7.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึ ก ษาระบบสองภาษา และสาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
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สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.7.3 หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7.4

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพือ่ ดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ ปรับรายชื่ อคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร เนื่องจากคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ ตรงกับหลักสู ตร
มติทปี่ ระชุ ม
3.7.5
คาขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ คณะบริ หารธุรกิจ

มหาวิท ยาลัยรั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ รกิจ
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ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

30
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบและขอให้ ปรับรายชื่ อคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร เนื่องจากคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ ตรงกับสาขาวิชาของหลักสู ตร
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7.6 หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผู้ประกอบการ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”

31
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หาร
ธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ ปรับรายชื่ อคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร เนื่องจากคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ ตรงกับสาขาวิชาของหลักสู ตร หรืออาจจะหาชาวต่ างชาติเข้ ามาร่ วมเป็ น คณะกรรมการฯ ด้ วย เพราะ
เป็ นหลักสู ตรนานาชาติ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7.7 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.7.8 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ และสาขาวิชาเคมีประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ ง พระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และสาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7.9
คาขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7.10 หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะบัญชี
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
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มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต คณะบัญชี เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.7.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7.12 หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7.13 หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) คณะนิติศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาหนดให้สภาสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
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มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (ระบบการศึก ษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ ต) คณะนิ ติศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.7.14 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบันการบิน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ สถาบันการบิน
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ สถาบันการบิน เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7.15
คาขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ FPT University, Socialist of Viet Nam
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ FPT University, Socialist of Viet Nam
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ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ FPT University, Socialist of Viet Nam โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนา
หลักสู ตร และพัฒนาโปรแกรมการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสาร และประสานงานในโครงการความร่ วมมือ
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้า ที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ FPT
University, Socialist of Viet Nam
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Murdoch University, Australia
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Murdoch University, Australia
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ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Murdoch University, Australia โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา พัฒนาและเผยแพร่ ตามข้อตกลง
ที่ทาร่ วมกัน รวมถึง แลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษา
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใด
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Murdoch
University, Australia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Williams Business College, Australia
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Williams Business College, Australia
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ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Williams Business College, Australia โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา พัฒนาหลักสู ตร พัฒนา
โครงการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และประสานงานผ่านสานักงานของตนในโครงการที่ทาร่ วมกัน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใด
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Williams
Business College, Australia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.11 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Dong-Eui University, South Korea
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Dong-Eui University, South Korea
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ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Dong-Eui University, South Korea โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา พัฒนาหลักสู ตร พัฒนา
โครงการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารร่ วมกัน รวมถึงประสานงานผ่านสานักงานของตนในโครงการที่ทาร่ วมกัน
ในการนี้ มี กิจกรรมทางวิชาการและวิจยั ที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว ได้แก่ นักศึกษาจาก Dong-Eui
University, South Korea มาแลกเปลี่ ยนการศึก ษาที่วิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างเดื อนกันยายน ถึ งเดื อนธันวาคม
ปี การศึกษา 2554
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใด
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Dong-Eui
University, South Korea
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of Bamberg, Germany
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ University of Bamberg, Germany
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ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ University of Bamberg, Germany โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา พัฒนาหลักสู ตร พัฒนา
โครงการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารร่ วมกัน รวมถึงประสานงานผ่านสานักงานของตนในโครงการที่ทาร่ วมกัน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใด
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University
of Bamberg, Germany
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.13 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Informatics and Business Institute Darmajaya, Indonesia

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Informatics and Business Institute Darmajaya, Indonesia
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ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Informatics and Business Institute Darmajaya, Indonesia โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา
พัฒนาหลักสู ตร พัฒนาด้านวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูลและมีความร่ วมมือในโครงการต่างๆ ร่ วมกัน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้า ที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ความร่ วมมื อทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่ นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Informatics
and Business Institute Darmajaya, Indonesia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.14 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands
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ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands (ต่ออายุ)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา นักวิชาการ และนักศึกษา รวมถึงวัฒนธรรมระหว่างกัน
ในการนี้ มีกิจกรรมทางวิชาการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ได้แก่ นักศึกษาจาก Hanze University of
Applied Sciences, Groningen, the Netherlands มาแลกเปลี่ยนที่วทิ ยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใด
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Hanze
University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.15 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Thabyay Education Foundation, Myanmar

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Thabyay Education Foundation, Myanmar
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ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Thabyay Education Foundation, Myanmar โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ร่ วมมือพัฒนาด้านหลักสู ตรระหว่างกัน จัดหา
ทุนให้แก่นกั ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และส่ งเสริ มการสื่ อสารด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Thabyay
Education Foundation, Myanmar
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 ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสาหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดาเนินการใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนินการใหม่ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดาเนินการใหม่
1. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
 เหมาจ่าย ปี การศึกษาละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร
2. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน
165,000.00
495,000.00
3,000.00
150,000.00

ในการขออนุ ม ัติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ครั้ งนี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังนี้
1. หลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
2. หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2557
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สาหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดาเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.17

เรื่อง

ขอรับรองวารสารทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอรับรองวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
เนื่ องด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้กาหนดระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 เพื่อให้สถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนถื อปฏิ บตั ิเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่ าวกาหนดให้
สภามหาวิทยาลัย ใช้รายชื่ อวารสารทางวิชาการที่ มี อยู่ในฐานข้อมูล ที่ เป็ นที่ ยอมรั บในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ กรณี ที่วารสารทางวิชาการที่ไม่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่กาหนด ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่ มีการดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่ อ
ดาเนิ นการรับรองวารสารเสร็ จสิ้ นแล้วให้จดั ทาเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ กันและแจ้งให้ กกอ.ทราบ ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ที่ออกประกาศโดยวารสารที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับให้มีผลการบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่ อวารสารทางวิชาการ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้
การรับรอง ดังนี้
1. RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS)
2. RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES (RJSH)
3. RANGSIT JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY (RJIT)
4. BULLETIN OF HEALTH, SCIENCE AND TECHNOLOGY
5. วารสารดนตรี รังสิ ต
6. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
7. วิท ยาสารทัน ตแพทยศาสตร์
ทั้ง นี้ วารสารทางวิช าการ ลาดับที่ 1 – 6 เป็ นวารสารที่ ดาเนิ นการโดยมหาวิทยาลัย รั งสิ ต
และ ลาดับ ที่ 7 เป็ นวารสารที่ ดาเนิ นการจากหน่ วยงานภายนอก
(รายละเอี ย ดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ระบุวา่
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ข้อ 3. ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลให้สภาสถาบันอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีกาหนดการเผยแพร่ ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 2 ฉบับ
(2) มี ก ารระบุ ส านัก พิ ม พ์หรื อหน่ วยงานที่ ตี พิ ม พ์ วัตถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของ
วารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มี ห ลั ก ฐานที่ ต รวจสอบได้ ว่ า วารสารมี ก ารแต่ ง ตั้ง ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (peer
reviewer) ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรื อกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุ ประสงค์และขอบเขต
ของวารสาร โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จดั ทาวารสารอยูใ่ นรายชื่อด้วย
(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่
ตรง หรื อเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่ บทความที่มีผนู ้ ิ พนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กรณี ที่บทความมีผนู ้ ิ พนธ์ร่วมที่เป็ นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ให้ถือว่าเป็ นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มี บ ทคัดย่อของบทความที่ เป็ นทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษทุ ก บทความ
กรณี ที่บทความตีพิมพ์เป็ นภาษาต่างประเทศประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มี ก ารตี พิ ม พ์บ ทความที่ มี รู ป แบบการตี พิ ม พ์ที่ ไ ด้ม าตรฐาน เป็ นรู ป แบบ
เดียวกันในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ที่มีการดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด จานวน 7 ฉบับ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่ า เพือ่ ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่ องของการเข้ าสู่
ตาแหน่ งทางวิชาการและการประกันคุณภาพ สมควรเสนอต่ อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายอมรั บ
วารสารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอฝากให้ ฝ่ายเลขานุการ จัดทาข้ อมูลตารางสรุ ปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินการของ
วารสารทางวิชาการ ทั้ง 7 ฉบับ โดยมีหัวข้ อดังต่ อไปนี้
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1. ปี ทีเ่ ริ่มดาเนินการ
2. จานวนทีจ่ ัดพิมพ์
3. จานวนสมาชิก
4. จานวนบทความทีไ่ ม่ รับตีพมิ พ์ เนื่องจากไม่ ผ่านการพิจารณา
5. จานวนบทความทีร่ อการตีพมิ พ์
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.18 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (เพิม่ เติม)
คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณาระเบี ย บวาระด้า นวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต (เพิ่มเติม) จานวน 1 ท่าน ได้แก่ ศ. ดร. สุ รพล นิ ติไกรพจน์ เพื่อทาหน้าที่พิจารณากลัน่ กรอง
วาระต่างๆ ทางด้านวิชาการล่วงหน้า ก่อนนาเรื่ องเสนอเข้าพิจารณาในการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในแต่ละครั้ง
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อ
กระทาใดๆ ตามที่มอบหมายก็ได้ และเมื่อได้ดาเนินการประการใดแล้วให้รายงานให้สภาสถาบันทราบ”
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ 4
4.1

เรื่อง

วาระด้ านตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
เรื่อง ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 1/2556
วันที่ 1 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 31 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 3/2556 วันที่ 30 สิ งหาคม 2556 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมิน ผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเ พื ่อ ท าหน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทา งวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ ของ ผศ.ปกรณ์
พรหมวิทกั ษ์
ในการประชุมวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื ่อ ท าหน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุ มารเวชศาสตร์ ของ นพ.สุ ทธิ พงษ์ ปั งคานนท์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื ่อ ท าหน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นพ.ธัญ ญณัฐ บุน นาค
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.นิ ยะดา วิทยาศัย ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นพ.ชัยสิ ทธิ์ แสงทวีสิน
ประเมินผลให้ผา่ นได้
เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ พญ.วรางคณา พิชยั วงศ์ ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ของ นพ.ปราการ ถมยางกูร ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นายอนุ สรณ์ ธรรมใจ ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ของ นายเกรี ยง กิจบารุ งรัตน์ ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื่อ ทาหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ของ นายชาญชัย สุ ขสุ วรรณ์ ประเมินผลให้
ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื่อ ทาหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ของ นายธนกร อยูโ่ ต ในการ
ประชุม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.12 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเ พื ่อ ท าหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ ของ นางเฟื่ องฉัตร จริ นทร์ ธนันต์
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 1/2557 วันที่
12 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมีรายนามอาจารย์
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 11 คน
ดังนี้
- ผศ.ปกรณ์ พรหมวิทกั ษ์
ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทศั น์
- นพ.สุ ทธิ พงษ์ ปั งคานนท์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- นพ.ธัญญณัฐ บุนนาค
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- พญ.นิ ยะดา วิทยาศัย
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- นพ.ชัยสิ ทธิ์ แสงทวีสิน
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- พญ.วรางคณา พิชยั วงศ์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
- นพ.ปราการ ถมยางกูร
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
- นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- นายเกรี ยง กิจบารุ งรัตน์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- นายชาญชัย สุ ขสุ วรรณ์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพลศึกษา
- นายธนกร อยูโ่ ต
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
- นางเฟื่ องฉัตร จริ นทร์ธนันต์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิ ให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ 12 คน ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
จานวน 1 คน และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จานวน 11 คน ในสาขาวิชาดังกล่ าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
อืน่ ๆ
5.1 เรื่อง การจัดตั้งบริษัท อาร์ เอสยู แอนิเมชั น จากัด / RSU ANIMATION CO.,LTD
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั อาร์ เอสยู แอนิ เมชัน จากัด (RSU ANIMATION CO.,LTD)
เพื่อลงทุนในโครงการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (อโยธยา) ซึ่งจะใช้งบประมาณรวม 80,000,000 บาท (แปดสิ บล้าน
บาท) ในระยะเวลาการดาเนินการ 5 ปี
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) ที่วา่ “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษา คือ
นวัตกรรม” และมีพนั ธกิจที่ชดั เจนข้อหนึ่งเพื่อ “สร้างงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
สังคม”
2) มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ริเริ่ มเปิ ดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ อาร์ ตมาตั้งแต่ พ.ศ.
2542 และพัฒนาเป็ นคณะดิจิตลั อาร์ ต (Faculty of Digital Art) ในปั จจุบนั ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
คอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Art) และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (Visual Effects) ซึ่งบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาไปทางาน
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ในวงการภาพยนตร์ แอนิแมชัน และสื่ อมัลติมีเดียต่างๆ ในวงการโทรทัศน์ จนเป็ นที่ยอมรับในด้านคุณภาพบัณฑิตโดย
กว้างขวาง
3) เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มพันธกิจของมหาวิทยาลัยรังสิ ต รวมถึงพัฒนาสู่ การเป็ นผูน้ าด้านการเรี ยนการ
สอนของคณะดิจิตลั อาร์ ต ท่านอธิ การบดีจึงมีวสิ ัยทัศน์ที่จะแสดงให้สังคมได้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ ที่จะได้จากการเรี ยน
การสอนในรู ปผลงานสร้างสรรค์ที่สัมผัสได้จริ ง คือ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ซึ่ งแสดงถึงการใช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง
ประสานกับงานสร้างสรรค์ที่สวยงามมีคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ นอกจากนี้ยงั เป็ นการส่ งเสริ มและให้ความรู ้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย
4) มหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษา และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่ งไม่ใช่การดาเนิ นการในธุ รกิจด้านอื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้จดั ตั้ง บริ ษทั อาร์ เอสยู
แอนิ เมชัน จากัด ขึ้นเฉพาะเพื่อดาเนิ นการตามโครงการนี้
5) บริ ษทั อาร์ เอสยู แอนิ เมชัน จากัด จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 80 ล้านบาท โดยจะแบ่งการลงทุนเป็ น
งวด ๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิ ตจะเป็ นผูล้ งทุนร้อยละ 99.99
6) โครงการสร้างภาพยนตร์ แอนิ เมชันดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิ ตมิได้มุ่งหวังผลกาไรแต่หากมี
รายได้จากภาพยนตร์ เกิดขึ้นภายหลัง บริ ษทั ฯ จะจัดสรรให้กบั มหาวิทยาลัยในรู ปเงินบริ จาค หรื อ เงินสนับสนุน
ลักษณะอื่นที่เหมาะสมต่อไป
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (10/1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ให้รวมถึง “อนุมตั ิการลงทุน หรื อร่ วมลงทุนกับนิติบุคคล หรื อหน่วยงานอื่นเพื่อดาเนิ นกิจการที่
เกี่ยวกับ หรื อต่อเนื่ องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรื อนาผลการค้นคว้าวิจยั ไปเผยแพร่ หรื อหาประโยชน์
เพื่อเป็ นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิลงทุนจัดตั้งบริ ษทั อาร์ เอสยู แอนิเมชัน จากัด
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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อธิ การบดีได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า แรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ แอมิเนชัน่ “อโยธยา” เกิดจากได้
เห็นเมืองเซนต์ ปี เตอร์สเบิร์ก ในประเทศรัสเซี ย ซึ่ งถูกเผาทาลายราบคาบในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ได้ถูกสร้าง
กลับคืน และได้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ประเทศไทยมีอยุธยาเป็ นเมืองมรดกโลก แต่อยูใ่ นสภาพทรุ ดโทรม
จึงคิดจะนายุคทองของไทยกลับมาในรู ปของ Animation ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับที่สาคัญคือประโยชน์ดา้ นการศึกษา โดย
คณาจารย์และนักศึกษาได้ประสบการณ์จากการร่ วมทางานในโครงการนื้ นอกจากนั้นยังเป็ นประโยชน์โดยตรงกับ
ประเทศไทยเป็ นส่ วนรวม ส่ วนกาไรหรื อตัวเงินที่จะได้รับกลับคืน อาจไม่มาก แต่มีความเป็ นไปได้ที่จะมีรายได้
กลับมา
การจัดตั้งบริ ษทั ครั้งนี้ ก็เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติให้ จัดตั้งบริษัท อาร์ เอสยู แอมิเมชั่ น จากัด ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ โดยให้
มหาวิทยาลัยรับข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมจากกรรมการไปประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. จากตัวอย่างทีน่ าเสนอ เห็นว่าเป็ นเทคโนโลยีทนี่ ่ าทึง่ แสดงให้ เห็นเป้าหมาย
การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เน้ นนวัตกรรม และผลผลิตที่ได้ มา จะไม่ ใช่ Brand ของมหาวิทยาลัย
เท่านั้น แต่ สามารถต่ อยอดไปเป็ น Brand ของประเทศได้ นอกจากนีป้ ระโยชน์ ทจี่ ะได้ รับก็คือช่ วยใน
การศึกษาเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของไทย และยังมีประโยชน์ ด้านการท่องเที่ยวด้ วย
2. แต่ เดิมกฎหมายไม่ เปิ ดช่ องให้ มหาวิทยาลัยลงทุน ร่ วมทุนเพือ่ สร้ างทรัพย์ สินทาง
ปัญญา ต่ อมาได้ มีการแก้ไขกฎหมายตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 แต่ กย็ งั ไม่ มีทใี่ ดเกิดขึน้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึง
เป็ นสถาบันการศึกษาแห่ งแรกที่เริ่มต้ นการลงทุนด้ านนี้
แต่ การลงทุนของสถาบันการศึกษา ไม่ ควรเน้ นไปทาธุรกิจเพือ่ มุ่งหากาไร แต่
ควรมุ่งสร้ างประโยชน์ ร่วมกับสั งคม สร้ างความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และมีเป้าหมายเพือ่ ให้ เกิดผล
กระทบทีด่ ีต่อสั งคมหรือมุ่งพัฒนาไปเป็ น Social Enterprise ดังมีตัวอย่างมหาวิทยาลัยในประเทศ
อังกฤษบางแห่ ง ร่ วมทุนกับบริษัทผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยจ้ างนักโทษมาทางานเพือ่ ฝึ กฝนและส่ งเสริม
อาชีพ และให้ นักศึกษาเข้ าร่ วมทางานตามความสมัครใจ
บริษัท อาร์ เอสยู แอนิเมชั่ น จากัด จึงถือว่ าเป็ นเรื่องใหม่ ของมหาวิทยาลัย แต่ ขอให้
มีจุดหมายชั ดเจนว่ า ไม่ ได้ ไปแข่ งกับบริษัทเอกชน ไม่ ได้ ม่ ุงหากาไร แต่ เพือ่ ให้ การศึกษา วิจัยของเรา
ออกสู่ สังคม ให้ คณาจารย์ นักศึกษา ได้ ประโยชน์ ในการศึกษา เรียนรู้ และสร้ างทรัพย์ สินทางปั ญญา
อย่างไรก็ตาม การบริหารบริษัทก็ต้องมี Business Plan ทีช่ ัดเจนด้ วย
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5.2 เรื่อง
คาขอ

ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วดั ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอแจ้งผลการประเมินความสาเร็ จตามตัวชี้วดั ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปี การศึกษา 2555 ให้ที่ประชุมทราบ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติม ดังนี้
1. การประเมินผลสาเร็ จตามตัวชี้วดั (KPI) เป็ นการประเมินตามกระบวนการนี้ เป็ นครั้งแรกของ
มหาวิทยาลัย ผลการประเมินจึงอาจไม่สะท้อนสถานการณ์ได้ครบถ้วน เพราะบางเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ อาจสู งเกินไป
2. ร้อยละของ KPI ที่บรรลุเป้ าหมาย จาแนกตามยุทธศาสตร์ มีผลโดยสรุ ป ดังนี้
1. การนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนแบบองค์รวม
บรรลุ ร้อยละ 93
2. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
บรรลุ ร้อยละ 71
3. การพัฒนาอาจารย์
บรรลุ ร้อยละ 50
4. การพัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
บรรลุ ร้อยละ 50
5. การพัฒนาคุณภาพการบริ การวิชาการแก่สังคม
บรรลุ ร้อยละ 100
6. การทานุบารุ งและส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
บรรลุ ร้อยละ 100
สรุ ปภาพรวม
บรรลุ ร้อยละ 77
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบผลการประเมิน และขอให้ นาผลไปปรั บปรุ งพัฒนา ทั้งนีม้ ีข้อสั งเกตว่ าอาจยังมี
ความคลาดเคลือ่ นด้ านข้ อมูล เช่ นบางโครงการกาลังดาเนินการอยู่หรือใกล้ เสร็จ แต่ เมื่อยังไม่ แล้ วเสร็จ
ครบถ้ วน จึงตีค่าว่ ายังไม่ บรรลุ หรื อมีค่าเท่ ากับ 0 จึงขอให้ ทบทวนประเด็นนีเ้ พือ่ ให้ การประเมิน
สะท้ อนความจริงได้ ใกล้ เคียงทีส่ ุ ด

5.3

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 223 คน

63
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 223 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. วิทยาลัยนานาชาติ
6. คณะทันตแพทยศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2556
107
10
88
1
15
2
223

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2556 จานวน 223 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.4

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2556

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 9 คน

64
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 9 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3. สาขาวิชาการออกแบบ
4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์เน็ต)
5. สาขาวิชาดนตรี
6. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
7. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2556
1
1
1
2
1
2
1
9

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2556 จานวน 9 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

65
5.5

เรื่อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2556

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 2 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลัย /คณะ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และส านัก งานทะเบี ย น ได้ต รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 2 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2556
1
1
2

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2556 จานวน 2 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

