รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
ณ ห้ องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ 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.อําภาพร นามวงศ์พรหม
11. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
12. ดร.ทศพร ศิริสมั พันธ์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
14. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

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

ผู้ลาประชุม
1.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
2.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
3.
นายอํานวยวุฒิ สาระศาลิน
4.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รองศาสตราจารย์วิสูตร จิระดําเกิง
Mr.Jeroen George Schedler
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายธนภัทร เอกกุล
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั น์พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุมเวลา

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวางแผน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง แจ้ งทีป่ ระชุม
1.1
เรื่อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุม
ประธานแจ้ งทีป่ ระชุมทราบ เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ถึงแก่ กรรม คือ นายพิชัย วาศนาส่ ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถึงแก่ กรรมเมือ่ วันที่ 8
เมษายน 2555 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สื บแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ องค์ กร ถึง
แก่ กรรมเมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2555
ประธานขอให้ ที่ประชุมร่ วมยืนไว้ อาลัยแด่ นายพิชัย วาศนาส่ ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สื บแสง พรหมบุญ
1.2

เรื่อง

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 (มติเวียน ครั้งที่ 2/2555)

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้อง
ออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
คณะเทคทิคการแพทย์
จํานวน
93 คน
รวมทั้งสิ้น

93 คน

ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2555 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ติ ามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 26 เมษายน 2555
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.3

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 (เพิม่ เติม) (มติเวียน ครั้งที่ 3/2555)

เรื่อง

เนื่องด้วยในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) มีนกั ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 9 คน
เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม และการสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามโรงพยาบาลต่างๆ ได้ทนั ตามกําหนด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 (เพิม่ เติม)
1.
46-1427 นางสาวนาเดียร์
มาหะมะ
2.
47-3030 นางสาวพีรดา
ขวานเพชร
3.
48-0603 นายปี เฉลิม
พิสนุแสน
4.
48-4296 นายขจรพล
ขจร
5.
48-4342 นายวิรุทธิ์
เอี่ยมสหเกียรติ
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6.
7.
8.
9.

49-6092
49-6156
49-6194
49-6265

นายคติมนั ต์
นางสาวนัตถิยา
นายวิทญั ญู
นายพีรณัฐ

สนธิแก้ว
ผลหมู่
ไตรเมธาศิลป์
กาบแก้ว

ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2555 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) ต่อ
ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพือ่ โปรดพิจารณา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ติ ามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.4

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 (มติเวียน ครั้งที่ 4/2555)

เรื่อง

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้อง
ออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 728 คน มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
1.
คณะศิลปศาสตร์
จํานวน
77 คน
2.
คณะบริ หารธุรกิจ
จํานวน
151 คน
3.
คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน
8 คน
4.
คณะนิเทศศาสตร์
จํานวน
24 คน
5.
คณะเภสัชศาสตร์
จํานวน
38 คน
6.
คณะศิลปะและการออกแบบ
จํานวน
4 คน
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

คณะกายภาพบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันการบิน
คณะดิจิทลั อาร์ต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวมทั้งสิ้น

49
1
1
85
26
4
19
6
86
27
4
33
5
9
64
2
2
3
728

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

ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2555 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ติ ามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2555
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

6
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2555 โดยไม่ มกี ารแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555

เรื่อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
3.1 เรื่อง ขออนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ข้ อเท็จจริง
บัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ในหัวข้อ ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์ การเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญา
โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่าสภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง การออกข้อกําหนด ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ เพิม่ ข้ อความ หน้ า 3 ข้ อ 32.3 ปริญญาโท แผน ข
ลักษณะที่ 1 ดังนี้
1. นําเสนอในรู ปแบบโปสเตอร์
2. วารสารในรู ปแบบกระดาษ และ/หรือ อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ข้ อความทั้ง 2 ข้ อ ข้ างต้ นต้ องมีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review)
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2 เรื่อง ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 เรื่อง หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าผู ้นํา ทางสั ง คม ธุ ร กิ จ และการเมื อ ง
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แบบ 2.1
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2550

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต*
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
54 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต*
9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
54 หน่ วยกิต

* ไม่นบั หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาผูน้ าํ ทาง
สังคม ธุ รกิจและการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ มตั ิ ก ารขอปรั บปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลักสู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรั บทราบหลักสู ตร
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หากมีการเปลีย่ นแปลงรายชื่ออาจารย์ ประจําหลักสู ตรขอให้ แก้ ไขให้ เรียบร้ อย
ก่ อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. แก้ ไขคําผิด หน้ า 2 ข้ อ 6 จากคําว่ า “สาขา” เป็ น “สาขาวิชา”
3. ให้ ยกข้ อความของย่ อหน้ าที่ 2 ของข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ คาํ ว่ า “ดังนั้น……..” ไปไว้ ในข้ อ 12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
4. ควรใส่ รายวิชา SBP 715 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับผู้นําและทักษะการ
ใช้ สื่อสาธารณะเพือ่ สั งคม ในข้ อ 13.2 หน้ า 6 ด้ วย เพราะน่ าจะเป็ นประโยชน์ กบั
สาขาวิชาอืน่ ๆ ด้ วย
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุม
3.2.2 เรื่อง

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลักสู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2544 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2547 และ 2550
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนคําว่า “แขนงวิชา” เป็ น “กลุ่มวิชา” และเปลี่ยนชื่อแขนงวิชา
1. จาก แขนงวิชาบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ น กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จาก แขนงวิชาการบริ หารระบบฐานข้อมูล
เป็ น กลุ่มวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล
3. จาก แขนงวิชาการบริ หารความมัน่ คงสารสนเทศ
เป็ น กลุ่มวิชาการจัดการความมัน่ คงสารสนเทศ
4. จาก แขนงวิชาการบริ หารโครงข่าย
เป็ น กลุ่มวิชาการจัดการโครงข่าย
2.2 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3 หมวดวิชาบังคับ ปรับเปลี่ยนรหัส/ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
จํานวน 4 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาเลือก เปิ ดรายวิชา ปรับปรุ งรายวิชา และยกเลิกแขนงวิชา ดังนี้
2.4.1 ยกเลิกแขนงวิชาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
2.4.2 ยกเลิกรายวิชา ดังนี้
- กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 7 วิชา
- กลุ่มวิชาการจัดการความมัน่ คงสารสนเทศ จํานวน 2 วิชา
- กลุ่มวิชาการบริ หารโครงข่าย จํานวน 1 วิชา
- กลุ่มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ จํานวน 1 วิชา
2.4.3 เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
- กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 รายวิชา
- กลุ่มวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล จํานวน 1 รายวิชา
- กลุ่มวิชาการจัดการความมัน่ คงสารสนเทศ จํานวน 7 รายวิชา
- กลุ่มวิชาการจัดการโครงข่าย จํานวน 2 รายวิชา
- กลุ่มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ จํานวน 1 รายวิชา
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2.4.4 เปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ จํานวน 9 รายวิชา
- กลุ่มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ จํานวน 1 รายวิชา
2.5 หมวดวิชาการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์
- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จาก ITE 696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Individual Studies
เป็ น ITE 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
ITE 698 การสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Information Technology
2.6 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จํานวนหน่วย (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2550

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ไม่ น้อยกว่า 3 - 6 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ไม่ ควรแบ่ งกลุ่มวิชามากเกินไป เพราะจะทําให้ รายวิชาซํ้าซ้ อนกัน เช่ น รายวิชา
ITE 530 ระบบฐานข้ อมูลเบือ้ งต้ น กับ ITE 613 ระบบจัดการฐานข้ อมูล และ
รายวิชา EAT 620 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กับ EAT 622 ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การจัดการ
2. ควรเพิ่ ม รายวิ ช าเกี่ ย วกั บ หลั ก การคอมพิ ว เตอร์ เบื้ อ งต้ น และกฎหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. ควรนํารายวิชา ISM 620 การจัดการความเสี่ ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
ISM 622 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ มารวมกัน ไม่ ควรแยกเป็ นคนละ
รายวิชา
4. ขอให้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กลับไปปรั บหลักสู ตรมาใหม่ โดยคัดกรองอย่ าให้
รายวิชาซํ้าซ้ อนกันมากเกินไป และรายวิชาเลือกต้ องเป็ นรายวิชาที่ต่อเนื่องจากวิชา
บังคับ เพือ่ ให้ สามารถนําความรู้ ไปปฏิบัตงิ านได้ จริง
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2.3 เรื่อง หลักสู ตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาทุกรายวิชา จาก LAW เป็ น LLM
2.2 หมวดวิชาบังคับ
- เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2.3 ยกเลิกหมวดวิชาบังคับเฉพาะ
2.4 หมวดวิชาเลือก
- ย้ายรายวิชาไปหมวดวิชาเลือกและเปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ยกเลิกกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา
- ยกเลิกรายวิชา 50 รายวิชา
- ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับเฉพาะ 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 14 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 68 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2552 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2552

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต

39 หน่ วยกิต

39 หน่ วยกิต

แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับเฉพาะ
หมวดวิชาเลือก
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ไม่ น้อยกว่า 3 - 6 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต

39 หน่ วยกิต

39 หน่ วยกิต

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ ง และให้การรั บ รองหลักสู ตรนิ ติ ศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะนิ ติ ศ าสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
คําว่ า “Advanced” ต้ องมีวชิ าที่เรียนเริ่มต้ นก่ อน และจึงมีวิชาที่เรียนต่ อเนื่องในขั้น
สู ง แต่ ในหลักสู ตร คําว่ า “Advanced” แปลเป็ นคําว่ า “ประยุกต์ ” ซึ่งอาจจะไม่ ถูกต้ อง และเมื่อดูเนือ้ หาวิชา
แล้ วไม่ ใช่ “ขั้นสู ง” ดังนั้นหากใช้ คาํ ว่ า “Advanced” ควรใช้ คาํ ว่ า “ขั้นสู ง” และเนือ้ หาวิชาควรให้ เป็ นขั้นสู ง
จริงๆ
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุม
3.2.4 เรื่อง

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2531 และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2548 และ 2553
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
- ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ

หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

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

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

126 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
93 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
164 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
126 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
93 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
164 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2554
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 4 เมษายน 2555
จากการตรวจสอบพบว่ า การขอปรั บปรุ งและให้ ก ารรั บรองหลั ก สู ตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตร
บัณฑิ ต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิ ทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้ อความ ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมฯ เขียนมาสั้ นเกินไป
และข้ อความยัง ไม่ น่าสนใจ ควรกล่ าวถึง “สั งคมมีการเปลี่ย นแปลงมากมาย
ความสนใจด้ านอาคาร ที่อ ยู่อ าศั ย เศรษฐกิจ มีการพัฒ นาการอย่ างไร มีการ
ขยายตัวของเมือง เกิดภาวะโลกร้ อน ต้ องออกแบบอย่ างไร” และควรนําข้ อความ
ตั้งแต่ คําว่ า “ทั้งนี้สถาบันการศึกษา...........” จนถึงประโยคสุ ดท้ าย ไปไว้ ในข้ อ
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 – 11.3
2. ขอให้ เพิม่ ข้ อความ หน้ า 6 ข้ อ 1.3 (4) จาก “4) ให้ มคี วามสํ านึกต่ อสั งคม มี
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ” เป็ น “4) ให้ มคี วามสํ านึกต่ อสั งคม และ
สิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ”
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3. หน้ า 62 แก้ ไขคําว่ า “ดิจติ อล” เป็ น “ดิจทิ ลั ”
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2.5 เรื่อง หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) สถาบัน Chinese Business School
คําขอ
มหาวิ ทยาลัยรั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ป รั บปรุ ง และให้การรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
บัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ ) สาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) สถาบัน Chinese
Business School
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต (หลักสู ต รนานาชาติ ) สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) สถาบัน Chinese Business School ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับรู ปแบบการรับผูเ้ ข้าศึกษา จากรับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ เป็ นรับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยายปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
- ปรับเพิม่ จํานวนหน่วยกิต จาก 93 หน่วยกิต เป็ น 99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต
เป็ น 48 หน่วยกิต
- เพิ่มรายวิชา ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 2 รายวิชา
- เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ของแขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (International Business Management) จํานวน 1 รายวิชา
2.4 เปลี่ยนชื่อรายวิชา ทุกแขนงวิชาในหลักสู ตร
จาก FIN 302 เงินและการธนาคาร (Money and Banking)
เป็ น FIN 302 การเงินและการธนาคาร (Money and Banking)
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2.5 เพิ่มแขนงวิชาการจัดการโฆษณาและสื่ อ (Advertising and Media
Management) และแขนงวิชาการพัฒนาและการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Development and
Management)
2.6 เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทยและรหัสวิชา ทุกแขนงวิชา และ ปรับเพิม่
จํานวนหน่วยกิต จาก 1 หน่วยกิต เป็ น 2 หน่วยกิต
จาก CIB 499 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็ น CIB 491 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.7 เปลี่ยนรหัสวิชา
จาก CIB 491 เป็ น CIB 490 ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
จาก CIB 492 เป็ น CIB 495 ประเด็นปั จจุบนั ทางการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ - บังคับ
วิชาชีพ – เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2550

ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

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

15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
48 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) สถาบัน Chinese Business School ได้ผา่ นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2555
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
บัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ ) สาขาวิ ชาบริ หารธุ รกิ จ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) สถาบัน Chinese
Business School เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ ก ารขอปรั บปรุ งและให้การรั บ รองหลักสู ต รบริ หารธุ รกิ จ บัณฑิ ต
(หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) สถาบัน Chinese Business
School เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่ อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ดําเนิ นการรั บทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ ต รวจสอบ หน้ า 3 ข้ อ 10 ชื่ อ สถาบั น ภาษาอั ง กฤษ คํ า ว่ า “Chinese
Business School” กับ ชื่อสถาบันภาษาจีน คําว่ า “兰是大学中国商学
院” ตรงกันหรื อไม่
3. หน้ า 9 ข้ อ 2.3 ปั ญ หาของนั ก ศึ กษาแรกเข้ า ขอให้ แก้ ไขข้ อ ความที่ร ะบุ คํา ว่ า
“ภาษาอังกฤษ” เป็ นคําว่ า “ภาษาจีน” ทุกจุด
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4. ขอให้ ต รวจสอบวิชาบั งคับก่ อน ของรายวิชา RDM 303 การจัดการ
อสั งหาริมทรัพย์ และ RDM 305 การพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ ที่ระบุในหลักสู ตร
ว่ าเป็ นรายวิชา MGT 201 การจัดการและพฤติกรรมองค์ การ นั้น ไม่ น่าจะ
ถู ก ต้ อ ง เพราะเป็ นคนละเรื่ อ งกัน และทั้ ง สองรายวิช าควรเพิ่ม เนื้อ หาวิ ช า
เกี่ ย วกั บ วิ ก ฤติ ก ารเงิ น ของสถาบั น การเงิ น ทั่ ว โลก ที่ มี ส าเหตุ ม าจาก
อสั งหาริมทรัพย์ และพฤติกรรมของสถาบันการเงินทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
5. ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ของรายวิชา RDM 305 การพัฒนาอสั งหาริ มทรั พย์
คําว่ า “Exciting” ควรแก้ เป็ น “Development”
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2.6 เรื่อง หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่ างประเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ

(มหาวิทยาลัยขอถอนวาระที่ 3.2.6)
3.3 เรื่อง ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการหลักสู ตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิตนอกทีต่ ้งั บางส่ วน
ณ ศูนย์ ศึกษาสาทรธานี
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นอกที่ต้ งั
บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ หลักสู ตรนิ ติศ าสตรมหาบัณฑิ ต ได้เปิ ดดํา เนิ น การจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานที่ต้ งั ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เมืองเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 นั้น ในการนี้ หลักสู ตรดังกล่าวมีความ
ประสงค์จะขอจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี บางส่ วน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ผูท้ ี่เข้าศึกษาในหลักสู ตร
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เพื่อให้การดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนนอกสถานที่ ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษา
สาทรธานี ของหลักสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิต เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และสอดคล้องกับประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการ
หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นอกที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ น
ต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. มาตรา 20 และมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใด
นอกสถานที่ต้ งั ได้ รู ปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่ อนไขที่ กาํ หนดในกฎกระทรวง และ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุว่า
ข้อ 6 หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั ต้องเป็ นหลักสู ตรเดิมที่
ได้เปิ ดสอนในสถานที่ต้ งั แล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็ นหลักสู ตรที่สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 8 กรณี ที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั เฉพาะ
บางส่ วนของหลักสู ต รที่ เปิ ดดํา เนิ นการในสถานที่ ต้ งั สถาบันสามารถจัดการเรี ย นการสอนได้ไม่เกิ น
ครึ่ งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรที่เปิ ดสอน ซึ่ งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสู ตร/
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบชุดเดียวกันกับในสถานที่ต้ งั ได้
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นอกที่ต้ งั บางส่ วน ณ
ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 4/2555 วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2555
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดดําเนินการหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นอกที่ต้ งั บางส่ วน
ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.4 เรื่อง ขออนุมตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตร
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัยรั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปิ ดดํา เนิ น การหลักสู ตรหลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์และฟื้ นฟูสถาปั ตยกรรมและชุมชน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ห ลัก สู ต รหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนุ รั ก ษ์แ ละฟื้ นฟู
สถาปั ตยกรรมและชุ มชน ได้เปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่ ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึกษา 2545 และสาขาวิ ชา
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบสถาปั ตยกรรม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2548 นั้น เนื่ องจาก
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554 ทางคณะฯ ได้งดรับนักศึกษา อีกทั้งมีจาํ นวนนักศึกษามาสมัครเข้าศึกษาใน
หลักสู ตรฯ ไม่ครบตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ดังนั้นจึงขออนุมตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตร
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (9)
แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วน
งานภายใน
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปิ ดดํา เนิ นการ หลักสู ตรหลักสู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าอนุ รั ก ษ์แ ละฟื้ นฟูส ถาปั ต ยกรรมและชุ ม ชน และสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบ
สถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่ อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาให้
รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
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3.5 เรื่อง ขออนุมตั ิแต่ งตั้งตําแหน่ งศาสตราภิชาน
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราภิชาน จํานวน 1 คน
ข้ อเท็จจริง
เนื่ อ งด้ว ย ดร. พรเทพ เตชะไพบู ล ย์ เป็ นนักวิ ช าการ นักบริ ห าร ที่ มีวิ สัย ทัศน์แ ละ
ประสบการณ์ อีกทั้งยังมีความผูเ้ ชี่ยวชาญ ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมหานครและของเมือง
หลักต่างๆ ตลอดมา และยังเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี หลายกระทรวง ในหลายรัฐบาล ที่ผา่ นมา
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต จึ งเห็ นสมควรเสนอแต่ งตั้งให้ ดร. พรเทพ เตชะไพบูลย์
ดํารงตําแหน่งศาสตราภิชาน
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าว เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การพิจารณา
แต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ. 2550 และผ่านการตรวจสอบจาก คณะกรรมการพิจารณแต่งตั้งศาสตราภิชาน
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิ ในการแต่ งตั้งตําแหน่ งศาสตราภิ ชานดัง กล่ า วข้างต้น ทั้ง นี้ จะควร
ประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
อธิการบดีแจ้ งทีป่ ระชุมทราบเพิม่ เติมว่ า ดร.พรเทพ เตชะไพบูลย์ เป็ นผู้ดูแลงานด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมและคุณภาพชีวติ ของกรุ งเทพมหานครโดยตรง และมหาวิทยาลัยมีโครงการเปิ ดหลักสู ตรมหา
นครศึกษา สั งกัดวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
4.1

เรื่อง

ขออนุมตั ิงบประมาณรายรับรายจ่ ายประจําปี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประจําปี การศึกษา 2555

คําขอ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและการเงิน ได้รายงานผลการดําเนินงาน ความเจริ ญเติบโต
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ของมหาวิทยาลัยและ KPI ด้านต่างๆ อาทิ จํานวนนักศึกษาใหม่ จํานวนนักศึกษาตกค้าง/เกินชั้นปี
อัตราการได้งานทําและการศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ฯ และ
สรุ ปร่ างงบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปี การศึกษา 2555 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ ด้ านงบประมาณและการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พิจารณารายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยเสนอแล้ว มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จํานวนนักศึกษา ต่อ FTES 1 : 21.03 ถือว่าเป็ นตัวเลขที่ดีในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนและ
ดีกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง โดยคณะกรรมการเห็นว่า การกําหนดค่า KPI ไว้ที่
1 : 20 – 22 นับเป็ นตัวเลขที่เหมาะสม
2. การจ้างอาจารย์คุณวุฒิปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยอาจเพิม่ แรงจูงใจให้มาทํางานหลายวิธี
นอกจากการให้เงินเดือนตามเกณฑ์ปกติ เช่น ให้ค่าตอบแทนมากกว่าเกณฑ์ เสมือนว่าให้
ทุนการศึกษาย้อนหลัง แต่มหาวิทยาลัยมอบหมายภารกิจเพิม่ เติมที่ชดั เจน เช่น กําหนดชัว่ โมง
สอน กําหนดให้ทาํ งานวิจยั หรื อเขียนบทความวิชาการกี่ชิ้น/ปี เป็ นต้น วิธีการเหล่านี้จะช่วย
ให้มหาวิทยาลัยได้บุคคลากรเก่งๆ เข้ามาทํางาน
3. จํานวนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าในปี นี้ ประมาณ 33,321 คน ซึ่งกรรมการรับทราบและ
เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ว่าเป็ นจํานวนที่เหมาะสม
4. การกําหนดเป้ ารายจ่ายของคณะไว้วา่ ไม่ควรเกิน 40% ของรายรับ ในสายสังคมศาสตร์และไม่
ควรเกิน 50% ของรายรับ ในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แต่เพิ่มให้อีก 10% (จาก 40% เป็ น
50% ในสายสังคมศาสตร์ และจาก 50% เป็ น 60%ในสายวิทยาศาสตร์) สําหรับคณะที่มี
หลักสู ตรปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสู ง ถือเป็ นการกําหนดที่เหมาะสม มีเหตุผล
5. กรณี คณะที่เพิ่งเกิดใหม่ หรื อนักศึกษาไม่ครบทุกชั้นปี หรื อยังมีความไม่แน่นอนในเรื่ องของ
วิชาชีพ
รายจ่ายมักจะสู งกว่ารายรับตามปกติมหาวิทยาลัยก็ควรกําหนดเป้ ารายจ่ายตาม
สถานภาพที่เป็ นจริ งของคณะนั้นๆ เช่นกรณี คณะทัศนมาตรศาสตร์ เป้ ารายจ่ายแทนที่จะ
กําหนด 50% เหมือนคณะอื่นๆ ก็อาจจะกําหนดไว้ที่ 70% หรื อ 80% เฉพาะช่วงปี นี้ เพือ่ ให้
เป้ าหมายสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
และคณะก็มีความชัดเจนว่าต้องดําเนินการให้บรรลุ
เป้ าหมายนั้น
6. โดยภาพรวม หลายคณะมีความโดดเด่น ทํารายได้สูง เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
บริ หารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ Digital Art แต่บางคณะอาจจะขาดทุน

26
เช่น สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ที่สอนเฉพาะหลักสู ตรปริ ญญาโทซึ่งมีค่าใช้จ่ายสู ง
(แต่ปัจจุบนั ได้รวมอยูใ่ นวิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์) อย่างไรก็ตาม บางหลักสู ตร
บางสาขาวิชาอาจจะขาดทุน
แต่จาํ เป็ นต้องดําเนินการต่อไปเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
วิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จาํ เป็ นต้องทําความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนต่อไป
7. คณะกรรมการมีขอ้ สังเกตว่า รายรับหักค่าใช้จ่าย คงเหลือตัวเลขที่ค่อนข้างน้อย คือ 24.70
ล้านบาท หรื อแค่ 1% ของรายรับ มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องมีแผนหรื อเป้ าหมายในเรื่ องตัวเลข
กําไร ให้ชดั เจนว่า ควรอยูใ่ นระดับใด เช่นในระดับที่ 2% - 3% ของรายรับซึ่งเมื่อกําหนดแล้ว
ก็ตอ้ งไปพัฒนาแผนการดําเนินงานเพิม่ เติม เช่น การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่ม Productivity ฯ
เป็ นต้น
ทีป่ ระชุมได้ พจิ ารณางบประมาณรายรับรายจ่ ายประจําปี การศึกษา 2555 แล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ ได้ ให้ ความเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยสามารถไปปรับปรุ งตัวเลข
รายละเอียด บางหมวดหมู่ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ทเี่ ป็ นจริงได้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
อธิการบดี ได้ รายงานเพิม่ เติมจากข้ อซักถามของกรรมการ ดังนี้
1. การดําเนินงานของสถาบันการทูต มีตวั เลขขาดทุน เนื่องจากเป็ นหลักสู ตรปริญญาโท มี
นักศึกษาจํานวนน้ อย และนักศึกษาต่ างประเทศก็เป็ นผู้ทมี่ หาวิทยาลัยให้ ทุนการศึกษา
ทําให้ รายรับของสถาบันการทูตตํ่า แต่ เมือ่ ดูตวั เลขการขาดทุนแล้ ว ก็เป็ นจํานวนน้ อย
(รายรับ 2.67 ล้ าน / รายจ่ าย 3.87 ล้ าน)
2. มหาวิทยาลัยให้ ทุนการศึกษา จํานวนมาก และหลายทุน นอกจากให้ ค่าเล่ าเรียนแล้ ว ยังให้ ที่
พักและอาหาร เนื่องจากเป็ นทุนทีใ่ ห้ แก่ เด็กยากจน เช่ น ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (20
ทุนต่ อปี ) ทุนโรงเรียนไกลกังวล (10 ทุนต่ อปี ) ทุนนักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (14
ทุนต่ อปี ) ทุนทีถ่ วายแด่ พระราชวงศ์ (42 ทุนต่ อปี ) ทุนลูกชาวบ้ านสมัชชาคนจนและสมัชชา
เกษตรกรรายย่ อย (4 ทุนต่ อปี ) และในวาระเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัว มหาวิทยาลัยได้ จดั มอบทุนการศึกษาแก่เด็กทีย่ ากจนและขาดแคลนอีก 84 ทุน ซึ่ง
รวมทั้งด้ านแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ด้วย
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิงบประมาณรายรับ รายจ่ ายประจําปี การศึกษา 2555 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
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5.1

เรื่อง ขออนุมัตติ าํ แหน่ งทางวิชาการ

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ อ าจารย์ป ระจํา มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ข อตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 18 สิ งหาคม 2554 และครั้งที่ 4/2554 วันที่ 13 มกราคม 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อ
ตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีคลินิก ของ ผศ.ดร.กาญจนา
สุ ริยะพรหม ในการประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมี
ปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นายไววิทย์ จันทร์วิเมลือง ในการประชุมวันที่ 27 เมษายน 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้
เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นาย
ชุติสนั ต์ เกิดวิบูลย์เวช ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรี แจ๊ส
ของ
นายเด่น อยูป่ ระเสริ ฐ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
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2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติ กส์ ของ
นายพัฒน์ พิสิษฐเกษม ในการประชุมวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้
เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส ของ
นางสุ ดาญา ออประยูร ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่
2/2555 วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่
ประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิ ช าการแล้ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมี รายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งทาง
วิชาการ จํานวน 6 คน ดังนี้

- ผศ.ดร.กาญจนา สุ ริยะพรหม ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมีคลินิก
- นายไววิทย์ จันทร์วิเมลือง ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายชุติสนั ต์ เกิดวิบูลย์เวช
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายเด่น อยูป่ ระเสริ ฐ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรี แจ๊ส
- นายพัฒน์ พิสิษฐเกษม
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์
- นางสุ ดาญา ออประยูร
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ ของสภามหาวิ ทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
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และถอดถอน รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พ ิเ ศษ ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ และผู ช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ มตั ิ ใ ห้ม หาวิ ท ยาลัย ดํา เนิ น การแต่ ง ตั้ง อาจารย์ 6 คน ดํา รงตํา แหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และ
เสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
5.2

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

เรื่อง ขออนุมัตติ ดั ผลงานวิจยั ออกจากแบบประวัตสิ ่ วนตัวและผลงานทางวิชาการในการขอตําแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ บุญระเทพ

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตดั ผลงานวิจยั ออกจากแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทาง
วิชาการในการขอตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ บุญระเทพ
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรั งสิ ตขออนุ มตั ิ สภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้งอาจารย์ประจําดํารงตําแหน่ ง
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ บุญระเทพ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 21 กันยายน 2554
2. สํา นักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้ส่ง จดหมายขอให้มหาวิทยาลัยรั งสิ ต
พิจารณาทบทวนลักษณะการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ ของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ
บุญระเทพ ในการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เนื่องจากผูข้ อเสนอ
ผลงานวิจยั ชิ้นที่ 4.1.1.2 เรื่ อง Screening for free radical scavenging activity from ethanolic extract of
Mimocaccous plants endemic to Thailand มีอตั ราส่ วนการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการร้อยละ 40
ซึ่งไม่เป็ นไปตามลักษณะการมี ส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่
กกอ.กําหนด
ในการนี้ จึ งขอให้ สภามหาวิทยาลัยรังสิ ตพิจารณาทบทวนในเรื่ องดังกล่าวก่อนนําเสนอให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการแต่งตั้งอีกครั้ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้

30
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ได้พจิ ารณาผลงานวิจยั ลําดับที่ 4.1.1.2 เรื่ อง Screening for free
radical scavenging activity from ethanolic extract of Mimocaccous plants endemic to Thailand ที่
ประชุมพบว่า ผลงานวิจยั ชิ้นนี้ผขู ้ อมีส่วนร่ วมในผลงานร้อยละ 40 และไม่มีผลงานวิจยั ที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันเพิ่มเติม ผลงานวิจยั จึงไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด และเมื่อพิจารณาผลงานวิจยั ที่
เสนอมาเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์อีก 2 เรื่ อง
พบว่ามีปริ มาณและ
คุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด แม้วา่ จะตัดผลงานวิจยั เรื่ อง Screening for free radical scavenging
activity from ethanolic extract of Mimocaccous plants endemic to Thailand ออกจากแบบประวัติ
ส่ วนตัวและผลงานทางวิชาการแล้ว ผลงานโดยรวมก็มีท้ งั ปริ มาณและคุณภาพเพียงพอไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในครั้งนี้
ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้ตดั ผลงานวิจยั เรื่ อง Screening for free radical
scavenging activity from ethanolic extract of Mimocaccous plants endemic to Thailand ออกจากแบบ
ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการเพื่อขอดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ บุญระเทพ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทักท้วง
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารแนบท้ายระเบี ยบคณะกรรมการว่าด้วย การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ข้อ 3
ลักษณะการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการ (ข้อ 3.3) ความว่า “สําหรั บการมีส่วนร่ วมในผลงานวิ จัย
ผู้ขอต้ องมีส่วนร่ วม ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 หรื อผู้ขอต้ องเป็ นผู้ดาํ เนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่ องนั้น และ
ต้ องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่ องที่ เกี่ยวเนื่องสอดคล้ องกัน ซึ่ งแสดงปริ มาณผลงานวิจัยรวมกันแล้ วเที ยบได้
ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่ อง”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตัดผลงานวิจยั เรื่ อง Screening for free radical
scavenging activity from ethanolic extract of Mimocaccous plants endemic to Thailand ออกจากแบบ
ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ เพื่อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ บุญระเทพ และรายงานผลการดําเนิ นการให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ โดยมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. ได้ มกี ารเปลีย่ นแปลงวิธีพจิ ารณาใหม่ โดยคณะกรรมการของ สกอ. คณะใหม่ เห็นว่ าหาก
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอ เพียงพอแล้ วก็ให้ อนุมตั ิไปเลย ไม่ จาํ เป็ นต้ องส่ งเรื่องกลับมาให้ มหาวิทยาลัย
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอตัดอีก
2. เกณฑ์ ของ สกอ. ทีก่ าํ หนดว่ า การวิจยั ร่ วมต้ องทําเกิน 50% เป็ นอุปสรรค ซึ่งนักวิจัยปัจจุบัน
มักทํางานร่ วมกันในลักษณะบูรณาการ เช่ น ทําร่ วมกัน 3 คน ก็ถอื ว่ ามีผลงาน 30% จึงนํามาใช้ ไม่ ได้ จึงควรมี
การทบทวนหลักเกณฑ์ นี้
3. ปัจจุบันมีการลอกเลียนผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ ฝ่ ายวิชาการจึงควรมีการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบผลงานอย่ างจริงจัง เพราะหากเกิดเรื่องฟ้ องร้ องก็เป็ นความเสี ยหาย โดยรองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ ชี้แจงว่ า มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดซื้อโปรแกรมดังกล่ าว
6.1

เรื่อง ขออนุมตั ิเครื่องหมาย (สั ญลักษณ์ ใหม่ ) ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต

มหาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ขออนุมตั ิเครื่ องหมาย (สัญลักษณ์ใหม่) ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้นาํ เสนอแนวความคิดเรื่ อง “มหาวิทยาลัยรังสิ ตกับสังคมธรรมาธิปไตย” ต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551 และ
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
“สังคมธรรมาธิปไตย” มีความหมายในเบื้องต้น คือสังคมที่เป็ นธรรม ที่มีคุณธรรมและมีจริ ยธรรม
เป็ นการพัฒนาประชาธิ ปไตยที่เน้นความเป็ นธรรม ที่มีประสิ ทธิภาพและมีความยัง่ ยืน โดยทิศทางของ
มหาวิทยาลัยใน 10 ปี ข้างหน้า จะมุ่งผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู ้ เผยแพร่ ให้บริ การกับสาธารณะ และ
ร่ วมกับประชาชนทุกภาคส่ วนเพื่อ “สร้างสังคมธรรมาธิปไตย”
จากแนวความคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริ มให้มีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆ
ได้แก่
1. การสื่ อสารสร้างความเข้าใจแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยและกับสาธารณะ
2. การส่ งเสริ มบทบาทสื่ อมวลชนเพือ่ สร้างสังคมธรรมาธิ ปไตย
3. การส่ งเสริ มคณะ วิชาให้จดั กิจกรรมที่เชื่อมโยงการเรี ยนการสอนกับปั ญหาสังคม
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4. สร้างความร่ วมมือกับองค์กรเครื อข่ายเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย
5. สร้างโครงการศึกษาและพัฒนาตามนโยบายสร้างสังคมธรรมาธิปไตย กรณี ศึกษาชุมชน
จังหวัดปทุมธานี
6. ส่ งเสริ มโครงการของคณะ วิชาและหน่วยงานสนับสนุน ให้มีเนื้อหาและเป้ าหมายสังคม
ธรรมาธิปไตย
และเพื่อให้แนวความคิดเรื่ องสังคมธรรมาธิปไตย สามารถสื่ อสารกับบุคลากร นักศึกษา
และสังคมทัว่ ไปได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้พฒั นา และกําหนด สร้างวิสยั ทัศน์ ปณิ ธาน และการ
กําหนดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ รวมทั้งเครื่ องหมายหรื อตราสัญลักษณ์ ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวความคิดดังกล่าว ดังนี้
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย คือขุมพลังแห่งปั ญญาของชาติ
เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่ สังคมธรรมาธิปไตย
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษาคือนวัตกรรม

อัตลักษณ์
คิดสร้างสรรค์ ยึดมัน่ คุณธรรม นําการเปลี่ยนแปลง
เครื่องหมาย(ตราสั ญลักษณ์ )

(รายละเอียดและความหมายตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุม
6.2

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

เรื่อง การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้นาํ เสนอ รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งดําเนินการตรวจสอบ ตามขอบเขตการดําเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่
1. ระบบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
2. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
3. ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
4. ระบบการตรวจสอบการบริ หารจัดการ (Management Audit)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม
6.3

ทีป่ ระชุมรับทราบ

เรื่อง ขออนุมตั ิอตั ลักษณ์ ของวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัย ขออนุมตั ิอตั ลักษณ์ของวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีข้อสั งเกต ดังนี้
1. การกําหนดอัตลักษณ์ ของบางคณะ ไม่ ชัดเจน หรือไม่ เข้ าข่ ายความหมายของอัต
ลักษณ์ เช่ น คําว่ า “ทีด่ ”ี หรือ “รุ่ นใหม่ ”
2. มีคณะที่ใช้ อตั ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เป็ นอัตลักษณ์ ของคณะ 12 คณะ มีการใช้ อตั
ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย และบวกเพิม่ ของคณะอีก 19 คณะ
ทีป่ ระชุมจึงเห็นควรให้ ทุกวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน ใช้ อตั ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
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6.4

เรื่อง ขอเสนอจัดตั้งหน่ วยงานและแต่ งตั้งบุคลากรปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นหน่ วยงานทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้งหน่วยงานและแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นใหม่
ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัย เห็นสมควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ ดังนี้
1. สถาบันจีน-ไทยแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ด้วยปั จจุบนั ศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน ได้รับการยอมรับมากขึ้นในเวทีโลก
ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์อนั ดีในหลายมิติ ดังนั้น เห็นควรจัดตั้งสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัย
รังสิ ตขึ้น และแต่งตั้งให้ ดร.จิตรี ยา ปิ่ นทอง ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโดยมีภารกิจ ดังนี้
1.1 เป็ นศูนย์กลางการประสานงาน อํานวยความสะดวก สนับสนุนด้านความสัมพันธ์
จีน-ไทย แก่วิทยาลัย / คณะ / หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอก ทั้ง
ในและต่างประเทศ
1.2 แสวงหาความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศจีน
1.3 จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน แก่
หน่วยงานและผูบ้ ริ หาร ในการกําหนดทิศทางพัฒนาองค์กร
1.4 จัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อสนองนโยบายการสร้างบรรยากาศองค์กรสู่ ความเป็ นเอเชียสากล
2. ศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ (RSU Management Information System)
เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ตให้เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนําในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารมาประยุกต์ใช้ และให้องค์กรมีการจัดระบบข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงเห็นควรจัดตั้ง
ศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และให้บริ การแก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุก เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
3. ศูนย์ นวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบรรลุเป้ าหมาย e – University ตลอดจนการยกระดับการ
บูรณาการนวัตกรรมการเรี ยนรู ้มาใช้ อีกทั้งเป้ าหมายของศูนย์ e – Learning และศูนย์ RSU – Voice มีส่วน
ใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรควบรวมทั้ง 2 ศูนย์ และเปลี่ยนชื่อเป็ น ศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ และแต่งตั้งให้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธ์ เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
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4. สํ านักงานพัฒนาสั งคม
ตามที่ฝ่ายพัฒนาสังคม กํากับดูแลหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
สํานักพิมพ์ ศูนย์ข่าว RSU News และกิจกรรมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย แต่ฝ่ายพัฒนาสังคมยังไม่มีสาํ นักงานที่
ชัดเจน ดังนั้น เพือ่ ให้การดําเนินงานของฝ่ ายเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ จึงเห็นควรจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาสังคม และแต่งตั้งให้ นายสานิตย์ แสงขาม เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.........
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิจดั ตั้งหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

6.5

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2554

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 107 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง
ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 107 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะบริ หารธุรกิจ
3. คณะนิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 2/2554
8
1
9
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คณะ
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะบริ หารธุรกิจ
4. คณะศิลปะและการออกแบบ
5. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
6. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. คณะการแพทย์แผนตะวันออก
10. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2554
8
1
52
9
12
9
4
2
1
107

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่
2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 107 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

6.6

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2,3
ปี การศึกษา 2554 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2,3 ปี การศึกษา 2554 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวนทั้งสิ้ น 134 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 134 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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สาขาวิชา
1. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (สาทร)
2. สาขาวิชาการจัดการ (การเป็ นผูป้ ระกอบการ-วิภาวดี)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิภาวดี)
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
7. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
รวม
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (สาทร)
3. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (Exec-MBA-สาทร)
4. สาขาวิชาการจัดการ (การเป็ นผูป้ ระกอบการ-วิภาวดี)
5. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
6. สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. สาขาวิศวกรรมโยธา
9. สาขาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
10. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
11. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์ฯ)
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิภาวดี)
13.สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. สาขาวิชานิติศาสตร์
15. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
16. สาขาวิชาบัญชี
17. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
18. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
19. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2554
1
5
1
1
2
1
2
13
ภาคการศึกษาที่ 3/2554
6
17
11
2
5
1
17
1
3
2
5
19
7
1
1
4
3
2
8
115
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สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิภาวดี)
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
3. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
4. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ การเมือง
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
2
1
1
2
6

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2,3
ปี การศึกษา 2554 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวนทั้งสิ้ น 134 คน ตามรายชื่อแนบท้าย
บันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

6.7

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2554 และ ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 5 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง
ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาเอก จํานวน 5 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 2/2554
1
รวม

1

ภาคการศึกษาที่ 3/2554
1
3
4

รวม
2
3
5
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2554 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 5 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

6.8

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2554 (เพิม่ เติม) และระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
(เพิม่ เติม)

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554 (เพิม่ เติม) จํานวน 46 คน และระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555 (เพิม่ เติม) จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้ น 49 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) จํานวน
46 คน และระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น
49 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554 (เพิม่ เติม)
คณะ
1. คณะเภสัชศาสตร์
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2554(เพิม่ เติม)
44
2
46

40
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 (เพิม่ เติม)
คณะ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วิภาวดี)
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2555(เพิม่ เติม)
2
1
3

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) จํานวน 46 คน และระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
(เพิม่ เติม) จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

เลิกประชุมเวลา 19.15 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

