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รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 2/2556
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
9.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
10. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร นามวงศ์พรหม
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

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

ผู้ลาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
2.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
3.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
3.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง
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

รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
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

เริ่มประชุ มเวลา
18.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1
เรื่อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2 เรื่อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2555 (เพิม่ เติม) (มติเวียน ครั้งที่ 2/2556)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู้
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555
1. คณะเทคนิคการแพทย์
จานวน
105
คน
2. คณะกายภาพบาบัด
จานวน
41
คน
รวมทั้งสิ้น
146
คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2556 เรื่ อง ขออนุมตั ิ
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การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขอเรี ย นเสนอมติ เวี ย น ครั้ งที่ 2/2556 เรื่ อ ง ขออนุ ม ัติก ารให้
ปริ ญญาแก่ ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 (เพิ่มเติ ม) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 3 เมษายน 2556
มติทปี่ ระชุ ม
1.3

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เรื่อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555
(มติเวียน ครั้งที่ 3/2556)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555 มี
นักศึกษามหาวิทยาลัย จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก ภาค
การศึกษาที่ 3/2555 จานวน 1 คน ระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 10 คน ภาคการศึกษาที่
3/2555 คน จานวน 3 คน และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 1,027 คน รวมทั้งหมด 1,041
คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 1 คน
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 1 คน
2. คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน 9 คน
รวม 10 คน
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555
1. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 2 คน
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2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

จานวน 1
รวม
3

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริ หารธุ รกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะChinese Business
คณะศิลปะและการออกแบบ
คณะกายภาพบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
คณะดิจิทลั อาร์ ต

ปี การศึกษา 2555
จานวน 137
จานวน 161
จานวน 5
จานวน 51
จานวน 4
จานวน 8
จานวน 1
จานวน 15
จานวน 12
จานวน 71
จานวน 45
จานวน 1
จานวน 40
จานวน 74
จานวน 2
จานวน 145
จานวน 34
จานวน 4
จานวน 76
จานวน 23
จานวน 16
จานวน 101
จานวน 1
รวม 1,027

คน
คน

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

รวมทั้งสิ้น 1,041 คน
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เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2556 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท และปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2555 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขอเรี ย นเสนอมติ เวี ย น ครั้ งที่ 2/2556 เรื่ อ ง ขออนุ ม ัติก ารให้
ปริ ญญาแก่ ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 (เพิ่มเติ ม) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2556 โดยไม่ มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556

ประจาทางวิชาการ (ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
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3.1 เรื่อง ขอแต่ งตั้งผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แต่ ง ตั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะ หลัก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ เพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์

ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงาน
ยุติธรรม วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง ดร. กมล สุ ปรี ยสุ นทร อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
2. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ตร
ระดับอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2548 ระบุ ว่า “ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ หลัก ต้องเป็ น
บุ คลากรประจาในสถาบันเท่านั้น ส่ วนผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะที่ จะเป็ นอาจารย์ที่ป รึ กษาวิทยานิ พนธ์ ร่วม อาจเป็ น
บุคลากรประจาในสถาบันหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่ วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชี พด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ า
กว่า ตาแหน่ ง ระดับ 9 ขั้น ไป ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด”
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2556
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิแต่งตั้ง ดร.กมล สุ ปรี ยสุ นทร เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ร่ วม และอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการ
แต่งตั้งต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่ องเที่ยวระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยนานาชาติ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลัก สู ตรนานาชาติ ) สาขาวิช าธุ รกิ จบริ ก ารและการท่ องเที่ ย วระหว่า งประเทศ (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยนานาชาติ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต (หลัก สู ตรนานาชาติ ) สาขาวิชาธุ รกิ จบริ การและการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิต ดังนี้
1.1 เพื่อฝึ กฝนให้บณ
ั ฑิตมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมในสาขาที่ธุรกิจบริ การและ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ สามารถใช้ความรู ้เหล่านี้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และจิตใจของตนเอง
1.2 เพื่อฝึ กฝนให้บณ
ั ฑิตมีความรู้เฉพาะด้านธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศอย่างลึ กซึ้ งจนกระทัง่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ในสาขาวิชาในอาชี พของตนเองหรื อเป็ นพื้นฐานที่
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ส่ งเสริ มการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ บัณฑิตจะได้รับการฝึ กให้ทางานในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1.3 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ทางด้านธุ รกิจการบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และรองรับการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของภูมิภาค
อาเซียนและเอเชีย
1.4 มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาเป็ นเลิศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ไปสู่ ตาแหน่งในธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศระดับสู ง
1.5 สร้ างบัณฑิ ตที่ มีค วามตื่ นตัวในการเปลี่ ยนแปลง และปรั บตัวให้เข้ากับ ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที มีความเป็ นมืออาชีพ เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายของผูค้ น
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

136 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 5 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 20 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 4
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
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มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนานาชาติ ได้ผา่ น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรั บรองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยนานาชาติ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ การขอเปิ ดด าเนิ น การและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลัก สู ตรนานาชาติ ) สาขาวิช าธุ รกิ จบริ ก ารและการท่ องเที่ ย วระหว่า งประเทศ (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ไข หน้ า 2 ข้ อ 8 อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา ดังนี้
- ขอให้ รวมข้ อ 8.1 ไกด์ และข้ อ 8.2 มัคคุเทศก์ เพราะมีความหมายเดียวกัน
และให้ ใช้ คาว่า “มัคคุเทศก์ ” แทน
- ข้ อ 8.7 ให้ แก้ไขคาว่า “อาทิ” เป็ น “เช่ น” และ คาว่า “สนามบิน” เป็ น “การท่า
อากาศยาน”
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2. ขอให้ แก้ไข หน้ า 4 ดังนี้
- ข้ อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ
และ การท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ และให้ ย้ายข้ อความตั้งแต่ บรรทัดที่ 9 ถึง
บรรทัดสุ ดท้ าย คาว่ า จึงได้ เสนอ...... ไปไว้ ในข้ อ 12
- ข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม ที่ระบุมานั้น ยังไม่
ชั ดเจนว่ าอะไรเป็ นสถานการณ์ ปัจจุบัน
3. ขอให้ แก้ ไข หน้ า 5 ข้ อ 12 การพัฒนาหลักสู ตร ควรอธิบายถึงแนวทางการพัฒนา
หลักสู ตร โดยกล่ าวถึงจุดเด่ น จุดขายของหลักสู ตรว่ ามีอะไรบ้ าง และเมื่อนักศึกษา
สาเร็จการศึกษาไปแล้วจะมีความชานาญทางด้ านใด
4. ข้ อ 2.2 (2.2.1) คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา ให้ ระบุ คาว่ า “เกรด 12”
5. ขอให้ สลับรายวิชา IHT 387 ระบบสารสนเทศสาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
จากกลุ่มวิชาเลือก-ทัว่ ไป มาไว้ในวิชาชีพ-บังคับ และย้ายรายวิชา IPO 302 ระเบียบวิธี
วิจัยสาหรับธุรกิจบริการ จากวิชาชี พ-บังคับ ไปไหว้ในวิชาเลือก-ทัว่ ไป
6. ในหลักสู ตรยังไม่ มีรายวิชาที่สอนเรื่องการให้ บริการ ความจาเป็ น ความสนใจ และ
หน้ าที่ของนักท่องเทีย่ ว
7. ขอให้ เพิม่ เนือ้ หาของรายวิชา IHT 101 การท่ องเทีย่ วและการบริการสากล ซึ่งยังขาด
ภาพรวมในเรื่อง การตรวจคนเข้ าเมือง การประทับตรา การขอวีซ่า และภาษี
8. มีข้อสั งเกตว่ าปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่ องเที่ยว ทีเ่ ปิ ดสอนอยู่แล้ ว แต่ ในหลักสู ตรทีเ่ สนอมานีไ้ ม่ ได้ กล่ าวถึง ซึ่งทั้งสอง
หลักสู ตรควรจะมีการประสานความร่ วมมือกันในการจัดทาหลักสู ตร
และควรใช้
รายวิชาพืน้ ฐานร่ วมกัน
9. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทีใ่ ช้ คาว่า “บาฮาซา” ควรระบุต่อท้ ายไปเลยว่ า บาฮา
ซา อะไร เช่ น บาฮาซามลายู หรือบาฮาซามาเลเซีย
10. ขอให้ แก้ไขคาว่า “เชิงนิเวศน์ ” เป็ น “เชิงนิเวศ” ทุกแห่ ง
11. หลักสู ตรนานาชาติทุกหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย นอกจากจะใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
หลักแล้ ว ควรกาหนดให้ นักศึกษาเรี ยนวิชาโทภาษาญีป่ ุ่ น หรือเกาหลี อีก 1 ภาษา และ
ภาษาเพือ่ นบ้ านไว้ เป็ นทางเลือก อีก 1 ภาษา เพือ่ เตรียมพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.3.1 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
2. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ส่งหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) เสนอต่อสภาเภสัชกรรม และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสภาเภสัชกรรมได้ให้ความ
เห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวนี้ แล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
3. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) โดยลดจานวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต เหลือ 30 หน่วยกิต โดยได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 จึงส่ งผลให้จานวนหน่วยกิตรวมหลักสู ตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ลดจานวนลง 2 หน่วยกิต จาก 233 หน่วยกิต
เหลือ 231 หน่วยกิต
4. เนื่องจากหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเภสัชกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น (รายละเอียดในข้อ 2) สภาเภสัชกรรมจึงขอให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดาเนินการ
จัดทาเล่มหลักสู ตรใหม่ (ตามหนังสื อที่ 01/01/กศภ.01 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก
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สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็ น สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ (ตามหนังสื อที่ สภ 01/01/ว.44 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 และ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2556) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
5. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
5.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยลดจานวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต
เหลือ 30 หน่วยกิต ทาให้โครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม ลดจาก 233 หน่วยกิต เหลือ 231 หน่วยกิต
5.2 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก ภาษาไทย
: เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Sciences
เป็ น ภาษาไทย
: เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy
5.3 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
จาก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Sciences)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Pharm.D. (Pharmaceutical Sciences)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ภ.บ. (เภสัชอุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
5.4 ปรับหลักเกณฑ์หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 1.5.4
จาก ได้แต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับเรี ยน
ชั้นปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 2.0
เป็ น ได้แต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับเรี ยน
ชั้นปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 2.0 หรื อได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา
ในกลุ่มวิชาชีพบังคับเรี ยน ชั้นปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 2.25
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6. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์ ฯ
สภาเภสัชกรรม

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
ปี การศึกษา 2556
32 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

-

-

3 หน่วยกิต

195 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
156 หน่วยกิต

195 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
156 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 114 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 220 หน่ วยกิต

233 หน่ วยกิต

231 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

14
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลัก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสภาเภสัชกรรม
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.2 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสั ชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2532 2536 2542 2544 2546 2548 2552 และ 2555
2. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ส่งหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัช
กรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) เสนอต่อสภาเภสัชกรรม และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ งสภา
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เภสัชกรรมได้ให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวนี้ แล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
3. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) โดยลดจานวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต เหลือ 30 หน่วยกิต โดยได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสู ตรดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 จึงส่ งผลให้จานวนหน่วยกิตรวมหลักสู ตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ลดจานวนลง 2 หน่วยกิต
จาก 233 หน่วยกิต เหลือ 231 หน่วยกิต
4. เนื่องจากหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเภสัชกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น (รายละเอียดในข้อ 2) สภาเภสัชกรรมจึงขอให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ดาเนิ นการจัดทาเล่มหลักสู ตรใหม่ (ตามหนังสื อที่ 01/01/กศภ.01 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
5. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
5.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยลดจานวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต
เหลือ 30 หน่วยกิต ทาให้โครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม ลดจาก 233 หน่วยกิต เหลือ 231 หน่วยกิต
5.2 ปรับหลักเกณฑ์หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 1.5.4
จาก ได้แต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับเรี ยน
ชั้นปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 2.0
เป็ น ได้แต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับเรี ยน
ชั้นปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 2.0 หรื อได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา
ในกลุ่มวิชาชีพบังคับเรี ยน ชั้นปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ากว่า 2.25
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6. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์ ฯ
สภาเภสัชกรรม

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
ปี การศึกษา 2556
32 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

-

-

3 หน่วยกิต

195 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
156 หน่วยกิต

195 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
156 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 114 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 220 หน่ วยกิต

233 หน่ วยกิต

231 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สภาเภสัชกรรม และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.3 หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะทัศนมาตรศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะทัศนมาตรศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะทัศนมาตรศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี
การศึกษา 2555
2. สาระสาคัญในการปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
- ปรับปรุ งหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยลดจานวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต เหลือ
30 หน่วยกิต ทาให้โครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม ลดจาก 194 หน่วยกิต เหลือ 192 หน่วยกิต
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
และหรื อนันทนาการ
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
-

-

3 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต

156 หน่ วยกิต
71 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
194 หน่ วยกิต

156 หน่ วยกิต
71 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
192 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

19
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) คณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ ม
ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลัก สู ตรทัศนมาตรศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รทัศนมาตรศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม) ในหมวดวิชาเลือก หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะนิเทศศาสตร์
คาขอ
หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะนิเทศศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือก จานวน 4 รายวิชา ดังนี้
COM 612 ทรรศนียมิติวา่ ด้วยสื่ อและการรู ้เท่าทันสื่ อ
3(3-0-6)
(Perspectives on Media and Media Literacy)

20
COM 682 บูรณาการวิจยั กับการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์
(Integration Research on Communication for
Radio and Television Programming and Production)
COM 683 บูรณาการวิจยั และผลิตภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
(Integration Research on Communication
for Film and Video Production)
COM 684 การผลิตสื่ อภาพและมัลติมีเดียบนพื้นฐานการวิจยั
(Research-based Visual and Multimedia Production)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือก หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ของวิชา COM 682 และ
COM 683 ให้ สอดคล้องกับชื่ อรายวิชาภาษาไทย
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.5 เรื่อง การปรับปรุ งการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ้ งั “กรณีหลักสู ตรต้ องปรับปรุ ง” ณ ศูนย์ ศึกษาสาทรธานี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอปรับปรุ งการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั “กรณี หลักสู ตรต้องปรับปรุ ง”
ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ข้ อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งผลการพิจารณากรณี ทกั ท้วงผลการ
ตรวจประเมินซึ่ งถื อเป็ นที่สิ้นสุ ด ตามหนังสื อที่ ศธ. 0506(5)/ว354 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 (รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ 1) และมหาวิทยาลัยรังสิ ต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ยังมีหลักสู ตรที่มีผลการประเมิน “ต้องปรับปรุ ง”
จานวน 4 หลักสู ตร ตามความละเอียดทราบแล้วนั้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งแนวทางการปรับปรุ งการจัดการศึกษานอก
สถานที่ต้ งั “กรณี หลักสู ตรต้องปรับปรุ ง” โดยให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตแจ้งรายละเอียดการดาเนินการปรับปรุ งเพื่ อให้
มีความสอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั มายังสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา เพื่อกาหนดแผนในการตรวจประเมิ นซ้ า โดยให้ปรั บปรุ งภายใน 1 ภาคการศึ กษา (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 2)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอส่ งรายละเอียดการดาเนิ นการ ตามผลการประเมินที่ตอ้ งปรับปรุ ง
จานวน 4 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก ผลการประเมิน
ต้องปรับปรุ ง โดยมีประเด็นพิจารณาสาคัญ คือ อาจารย์ประจาหลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร
ที่ สกอ. ยอมรับ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรโดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา เป็ น สาขาวิชาจีนและ
อาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก)
2. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ ผลการประเมิน
ต้องปรับปรุ ง โดยมีประเด็นพิจารณาสาคัญ คือ อาจารย์ประจาหลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร
ที่ สกอ. ยอมรับ
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3. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ผลการประเมิน
ต้องปรับปรุ ง โดยมีประเด็นพิจารณาสาคัญ คือ อาจารย์ประจาหลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร
ที่ สกอ. ยอมรับ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป ทางหลักสู ตรฯ ขอยกเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั
บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี โดยขอเปิ ดดาเนินการในสถานตั้งหลักเพียงแห่งเดียว)
4. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หาร งาน
ยุติธรรม ผลการประเมิน ต้องปรับปรุ ง โดยมีประเด็นพิจารณาสาคัญ คือ อาจารย์ประจาหลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. มาตรา 20 และมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน
ที่ต้ งั ได้ รู ปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่
ข้อ 6 หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั ต้องเป็ นหลักสู ตรเดิมที่ได้เปิ ด
สอนในสถานที่ ต้ งั แล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็ นหลักสู ตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 8 กรณี ที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั เฉพาะบางส่ วน
ของหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนิ นการในสถานที่ต้ งั สถาบันสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่งของจานวน
หน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ตรที่ เปิ ดสอน ซึ่ งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจาหลักสู ตร/อาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบชุ ด
เดียวกันกับในสถานที่ต้ งั ได้
ข้ อเสนอ
เห็นควรพิจารณา การปรับปรุ งการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั “กรณี หลักสู ตรต้องปรับปรุ ง”
จานวน 4 หลักสู ตร ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นอกทีต่ ้ งั บางส่ วน
ณ ศูนย์ ศึกษาสาทรธานี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดาเนิ นการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต นอกที่ต้ งั
บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ข้ อเท็จจริง
ตามที่หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต ได้เปิ ดดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนในสถาน
ที่ต้ งั ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เมืองเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 นั้น ในการนี้ หลักสู ตรดังกล่าวมีความประสงค์จะขอ
จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี บางส่ วน เพื่อเป็ นการให้บริ การทางวิชาการและเป็ นการขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษาในระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษาให้ แก่ ป ระชาชนที่ อาศัย หรื อ ท างานอยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
นอกจากนี้ หลักสู ตรยังเป็ นทางเลื อกสาหรับประชาชนที่มีความต้องการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย
หลักสู ตรได้เน้นการสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านการบริ หารธุ รกิ จที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมเมือง และความต้องการของประเทศ
เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน นอกสถานที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุ ณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั
ของสถาบันอุ ดมศึ ก ษา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัย รั งสิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติเปิ ดดาเนิ น การหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต นอกที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. มาตรา 20 และมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน
ที่ต้ งั ได้ รู ปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่
ข้อ 6 หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั ต้องเป็ นหลักสู ตรเดิมที่ได้เปิ ด
สอนในสถานที่ต้ งั แล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็ นหลักสู ตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 8 กรณี ที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั เฉพาะบางส่ วน
ของหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนิ นการในสถานที่ต้ งั สถาบันสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่ งของจานวน
หน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ตรที่เปิ ดสอน ซึ่ งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจาหลักสู ตร/อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบชุ ด
เดียวกันกับในสถานที่ต้ งั ได้
ข้ อพิจารณา
การขออนุ มตั ิเปิ ดดาเนิ นการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต นอกที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์
ศึกษาสาทรธานี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุ ม ครั้ งที่
4/2554 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดดาเนินการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต นอกที่ต้ งั บางส่ วน
ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไขคุณวุฒิและชื่ อสถาบันการศึกษาของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
อีกครั้ง
2. ควรสร้ าง Image ผ่ านหลักสู ตร เช่ น จัดสั มมนาเรื่ องเกี่ยวกับแวดวงธุ รกิจที่มีความ
น่ าสนใจในปั จจุบัน โดยเรี ยนเชิ ญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสี ยงมาบรรยาย หรื อสอดแทรก
เข้ าไปในเนือ้ หารายวิชา
3. ควรหาจุดขาย และจุดต่ างของหลักสู ตร ทีม่ หาวิทยาลัยอืน่ ๆ ไม่ มี
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Vaasa University of Applied Sciences, Finland

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Vaasa University of Applied Sciences, Finland
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Vaasa University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือด้านการพัฒนา
หลักสู ตร แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการวิจยั ร่ วมกัน
2) สาระส าคัญในร่ า งข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ช าการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Vaasa
University of Applied Sciences, Finland
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 พัฒนาแผนงานและหลักสู ตรของความร่ วมมือ ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่ วมกัน
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1.2 จัดทาหลักสู ตรระยะสั้นที่มีความสนใจ เช่น ภาษาวัฒนธรรม แฟชัน่ ดีไซน์ ศิลปะ
และการออกแบบ สถาปั ตยกรรม และ การจัดการด้านแฟชัน่ สาหรับนักศึกษาจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
1.3 แลกเปลี่ยนหลักสู ตรสาหรับนักศึกษาและคณะ ในสาขาที่หลากหลาย
1.4 พัฒนาด้านการฝึ กอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ด้านแฟชัน่ การออกแบบ สิ่ งทอ
และการศึกษาเพื่อความเป็ นมืออาชีพ
1.5 พัฒนาและริ เริ่ มร่ วมกันในด้านต่างๆ เช่น วิจยั วัฒนธรรมและภาษา
1.6 กิจกรรมด้านอื่นๆ ที่ท้ งั สองฝ่ ายสามารถทาร่ วมกันในด้านการศึกษา
2. สาระส าคัญในร่ า งข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ช าการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.9

เรื่อง

การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและ
ผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ระดับปริ ญญาโททางการศึกษาปี การศึกษา 25562561 เพื่อสอนในสาขาวิชาฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
บรรจุเป็ นข้าราชการครู ในโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สพฐ. เป็ นลาดับแรก และเป็ น
ครู ในกลุ่มโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็ นลาดับต่อไป
2) สาระส าคัญในร่ า งข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ช าการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.10 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ MalmÖ University, Sweden

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ MalmÖ University, Sweden
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ MalmÖ University, Sweden Sweden โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้าน แลกเปลี่ยน
นักศึ กษา พัฒนาหลักสู ตรการศึ ก ษา พัฒนาโปรแกรมการวิจยั แลกเปลี่ ยนข้อมู ล เอกสาร และ มี ส่วนร่ วมใน
โครงการทุนด้านนานาชาติ
2) สาระส าคัญในร่ า งข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
MalmÖ University, Sweden
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.11 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ European University Viadrina, Germany

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ European University Viadrina, Germany
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ European University Viadrina, Germany โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้าน แลกเปลี่ยน
บุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนาหลักสู ตรการศึกษา พัฒนาโปรแกรมการวิจยั และแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร
2) สาระส าคัญในร่ า งข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิม่ เติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
European University Viadrina, Germany
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.12 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Josai Educational Corporation, Japan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Josai Educational Corporation, Japan
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Josai Educational Corporation, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้าน แลกเปลี่ยน
นักศึกษา และบุคลากร เพื่อการวิจยั และฝึ กอบรมร่ วมกัน
2) สาระส าคัญในร่ า งข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Josai
Educational Corporation, Japan
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนาให้ มหาวิทยาลัยรวบรวม และสรุ ปวิเคราะห์ ข้อเด่ น
ของแต่ ละสถาบันทีม่ ีการจัดทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิ ต เพือ่ เผยแพร่ ให้ คณาจารย์
และบุคคลทัว่ ไปได้ รับทราบ
3.13 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งตาแหน่ งทางวิชาการคลินิก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
จานวน 1 คน สาขาวิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม จานวน 1 คน และสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จานวน 1 คน
ข้ อเท็จจริง
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิงาน
ด้านคลิ นิกมาเป็ นระยะเวลานาน จึงเห็นสมควรขออนุ มตั ิแต่งตั้งอาจารย์ประจาเพื่อดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คลินิก จานวน 3 คน ดังนี้
1. รศ. ทญ. อิศราวัลย์ บุญศิริ
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
2. พญ. วิลาวัณย์ จึงประเสริ ฐ
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม
3. พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ตาแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2548 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 24 ธันวาคม 2555)
2. คณะกรรมการประจาสถาบันร่ วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556)
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3. คณะกรรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 มีนาคม 2556)
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549 ข้อ 5
ความว่า ให้คณบดี พิจารณาอาจารย์ประจาทางคลินิกที่สมควร ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่ วยศาสตราจารย์คลินิก
รองศาสตราจารย์ค ลิ นิ ก และศาสตราจารย์ค ลิ นิ ก เสนอชื่ อ พร้ อ มแบบประวัติ ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิในการแต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิกดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อสั งเกตว่า กรณี พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เป็ นผู้มีผลงานทาง
วิชาการจานวนมาก
แต่ คณะเสนอดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์คลินิก ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจ “ให้ ความเห็นชอบ” ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ กรณีนี้สภา
มหาวิทยาลัยจึงให้ ความเห็นชอบแต่ งตั้ง พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ดารงตาแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ แต่ หากคณะ และ
มหาวิทยาลัยเห็นควรเสนอให้ ดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์คลินิก
ก็ให้ เสนอมาใหม่ ตาม
กระบวนการ

3.14 เรื่อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสาหรับหลักสู ตรทีข่ อเปิ ดดาเนินการใหม่

คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ข ออนุ ม ัติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ หลัก สู ต รที่ ข อเปิ ด
ดาเนินการใหม่ ดังนี้
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หลักสู ตรเปิ ดดาเนินการใหม่
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่าเรียน

3,000.00
507,500.00

ในการขออนุ ม ัติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ครั้ งนี้ ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการพิ จ ารณา
หลักสู ตรมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สาหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดาเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
4.1

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ ายประจาปี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประจาปี การศึกษา 2556

คาขอ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและการเงิน ได้รายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต และ KPI หลัก 4 หัวข้อ ได้แก่
KPI. 1 เปรี ยบเทียบจานวนนักศึกษาใหม่ระหว่างปี การศึกษา 2552-2556 โดยใน
ปี การศึกษา 2556 ตั้งเป้ ารับนักศึกษาใหม่ท้ งั หมด 8,556 คน แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี 7,665 คน ปริ ญญาโท
807 คน และปริ ญญาเอก 84 คน
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KPI. 2 อัตราการได้งานทาและศึกษาต่อ
เป้ าหมายไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80

ตั้งแต่บณั ฑิตรุ่ น 21-23

ภาพรวมบรรลุ

KPI. 3 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ซึ่ งมีคุณลักษณะ 6 ด้าน
ซึ่ งภาพเฉลี่ยโดยรวมไม่ต่ากว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 (ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้)
KPI. 4 จานวนอาจารย์ ต่อ FTES ระหว่างปี 2551-2555 ภาพรวมโดยเฉลี่ยเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย คือ FTES : อาจารย์ = 1 : 20
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ แบ่ งเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่
1. เงินเดือน + ค่าสอน เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 8% ของฐานเงินเดือนปี การศึกษา 2555 คิดเป็ นร้อยละ 40.8
ของประมาณการรายรับ
2. งบดาเนินการ จัดสรรตาม FTES ภารกิจ และตามจานวนบุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 32.1
3. โครงการประเภทต่างๆ ประกอบด้วยโครงการพัฒนานักศึกษา / บุคลากร / วิจยั / รับนักศึกษาและ
การซื้ ออุปกรณ์และครุ ภณ
ั ฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 10.4
4. การจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อตกลงกับแหล่งเงินกู้ คิดเป็ นร้อยละ 14.8 และมีส่วนเกินดุลอยู่
ร้อยละ 1.9
เปรี ยบเทียบภาพรวมรายรับ – รายจ่ ายระหว่ างปี การศึกษา 2555 – 2556
หน่ วย : ล้านบาท
รายการ
ปี การศึกษา2555
ปี การศึกษา 2556
เกิดจริง ร้ อยละของรายรับ ประมาณการ ร้ อยละของรายรับ
รายรับ – ค่าหน่วยกิต + ค่าบารุ ง
2,528.54
97.95
2,610.11
98.06
- หอพัก
52.75
2.05
51.54
1.94
รวมรายรับสุ ทธิ
2,581.29
100.00
2,661.65
100.00
รายจ่าย – งบดาเนินการ + โครงการ
2,068.57
80.14
2,216.48
83.27
รายรับสู งกว่ารายจ่ายขั้นต้น
512.72
19.86
445.17
16.73
- คืนเงินต้น + ดอกเบี้ย
344.88
13.36
394.96
14.84
รายรั บสู งกว่ ารายจ่ ายสุ ทธิ
167.84
6.50
50.21
1.89
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน ได้ พจิ ารณา
รายละเอียดทีม่ หาวิทยาลัยเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ดังนี้
1. งบดาเนินการเพิม่ ขึน้ ซึ่งมีเหตุผลและข้ อมูลรองรับว่ า มหาวิทยาลัยมีการก่ อสร้ างอาคารเพิม่ ขึน้
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการจึงเพิม่ ขึน้ อาทิ ค่ าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค, จานวนพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้
เช่ น พนักงาน, แม่ บ้าน, เจ้ าหน้ าที่ รปภ. เป็ นต้ น
2. รายจ่ ายทางตรงของบางคณะ อาจมีตัวเลขสู ง เช่ น คณะศึกษาศาสตร์ (ร้ อยละ 71 ของรายรับ) มีเหตุผล
ทีร่ ับได้ เนื่องจากเป็ นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก) แต่
ขอให้ พจิ ารณาระดับปริญญาตรีบางคณะ เช่ น สถาบันการบิน (ร้ อยละ 83 ของรายรับ) ว่าตัวเลขคลาด
เคลือ่ นหรือไม่ หรือมีเหตุมาจากปัจจัยใด
3. โดยภาพรวม คณะ และวิทยาลัยส่ วนใหญ่ สามารถควบคุมรายจ่ ายตรงได้ อยู่ในกรอบทีก่ าหนดไว้
4.

5.

ในเรื่องของรายรับ มหาวิทยาลัยอาจจะมีการศึกษาวิเคราะห์ เพิม่ เติมว่ าค่ าเล่ าเรี ยนกลุ่มคณะใดอยู่ในจุด
ทีเ่ หมาะสมแล้ ว กลุ่มคณะใดทีม่ ีศักยภาพในการแข่ งขันสู งทีอ่ าจปรับค่ าเล่ าเรียนเพิม่ ได้ อกี เช่ น
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสั ชศาสตร์ เป็ นต้ น แต่ ท้งั นี้ ต้ องมีการศึกษาวิเคราะห์ ทางการตลาด
ที่ ลึกซึ้ง
งบประมาณปี การศึกษา 2556 มีรายรับสู งกว่ ารายจ่ ายสุ ทธิ 50.21 ล้ าน หรือ ร้ อยละ 1.89 ของรายรับ
แม้ ตัวเลขนีจ้ ะน้ อย แต่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการลงทุนด้ านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และ
ค่ าใช้ จ่ายเพือ่ พัฒนาคุณภาพจานวนมาก ซึ่งถือว่ าเป็ นเรื่องทีม่ ีความจาเป็ น ดังนั้นตัวเลข 50.21 ล้ าน
หรือ ร้ อยละ 1.89 จึงเป็ นเรื่ องทีย่ อมรับได้ สาหรับสถานการณ์ ปัจจุบัน

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ ด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มได้ พจิ ารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ ายประจาปี การศึกษา 2556 แล้ ว จึงมีมติอนุมัติ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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5.1 เรื่อง ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
4/2555 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เ พื่ อ ท าหน้า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.วีระศักดิ์ ศริ นนภากร
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นางกนกพร อนันต์ชื่นสุ ข
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของ นางสาววิไลลักษณ์ ตรี พืช
ประเมิ นผลให้ผ่า นได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 คน ดังนี้
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- นพ.วีระศักดิ์ ศริ นนภากร
- นางกนกพร อนันต์ชื่นสุ ข
- นางสาววิไลลักษณ์ ตรี พืช

ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ 3 คน ด ารงต าแหน่ ง
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จานวน 3 คน ในสาขาวิช าดัง กล่ า วข้า งต้น และเสนอเรื่ องเพื่ อรายงานให้ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.2

ขออนุมัติรับรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ของ นางสาวจารุ ณี อภิวฒ
ั น์ ไพศาล

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิรับรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ข้ อเท็จจริง
เนื่องด้วย นางสาวจารุ ณี อภิวฒั น์ไพศาล ได้เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจาคณะบัญชี และขอ
ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินการดังนี้
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1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
3/2555 วันที่ 28 สิ งหาคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 2/2556
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่ ป ระชุ ม พิจารณาผลการประเมิ นผลงานทางวิช าการของผูท้ รงคุ ณวุฒิอ่า นและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการทั้ง 3 คน มีมติให้ผา่ นได้อย่าง
เป็ นเอกฉันท์ แต่เนื่ องด้วย นางสาวจารุ ณี อภิวฒั น์ไพศาล ได้ลาออกจากการเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
รังสิ ต และปั จจุ บนั ดารงตาแหน่ งอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยศิ ลปากร ทางมหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึ งไม่สามารถ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตได้
ที่ประชุ มคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการจึงมีมติเห็นชอบให้รับรองผลการประเมิน
ดังกล่าวและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิอ่านและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึงขออนุ มตั ิ รับรองผลการประเมินของผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่ อทาง
มหาวิทยาลัยฯ จักได้แจ้งผลการดาเนิ นการดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทราบต่อไป
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรรับรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จ
ของ นางสาวจารุ ณี อภิวฒั น์ไพศาล
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.1

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่ งตั้งรองอธิการบดี

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัย มีภารกิจในการแสวงหาความร่ วมมือด้านงานวิจยั ทุนวิจยั และงานบริ การ
วิชาการ รวมถึงจาเป็ นต้องมีความสัมพันธ์กบั สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และ
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ต่างประเทศมากขึ้น จึงเห็นควรแต่งตั้ง ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ดารงตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การ
วิชาการ โดยกากับดูแล 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถาบันวิจยั สานักงานธุ รกิจสัมพันธ์และทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่ อง และศูนย์บริ การวิชาการ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ รวมถึง......
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิ การบดี และผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่า”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.2

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี พ.ศ.2555

คาขอ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ขอเสนอรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของอธิการบดี
ข้ อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 นั้น คณะกรรมการได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ประจาปี
พ.ศ.2555 ตามกระบวนการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิ ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ซึ่งมีผลการประเมิน โดยสรุ ป ดังนี้
หลักเกณฑ์ และผลการประเมิน
1
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริ หารงานของอธิการบดีเป็ นไปตามเป้ าหมาย
นโยบาย หรื อแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรื อไม่
ผลการประเมินจากกรรมการ 3 ท่าน : ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
2
การบริ หารงานมีวธิ ี การ หรื อกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและการบริ หารที่เสริ มสร้างสังคมธรรมาธิ ปไตยหรื อไม่
ผลการประเมินจากกรรมการ 3 ท่าน : ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีมาก
3
ภาวะผูน้ า
ผลการประเมินจากกรรมการ 3 ท่าน : ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
4
การมีบทบาทในการชี้นาสังคม
ผลการประเมินจากกรรมการ 3 ท่าน : ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
สรุ ปผลประเมินได้ค่าเฉลี่ย 4.83 จากคะแนนเต็ม 5 หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.3

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง การแต่ งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

มหาวิทยาลัยขอนาเรี ยนเสนอปั ญหาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา
28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ซึ่ งสื บเนื่องจากเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ เรื่ องความคืบหน้า
ในการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2556 ระเบียบวาระที่ 1.2 เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2556 ซึ่ งมีลาดับความเป็ นมา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้เสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 28 (1)
และ (3) ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสื อลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสื อลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยอ้าง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องขอความร่ วมมือในการกาหนดจานวนและระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของ
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นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) และระบุวา่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่ อ 2
ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นนายกสภาและกรรมการสภาเกินกว่า 5 แห่ง คือ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณ
กุล และ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน และขอให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อใหม่แทนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั สองท่าน
3. มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสื อลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ยืนยันการเสนอแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิเป็ น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 28 (1) และ (3) ตามรายชื่อที่เสนอเดิมทั้งหมด
ข้ อเสนอเพือ่ พิจารณา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสื อลงวันที่ 2 เมษายน 2556 โดยยืนยันให้
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องขอความร่ วมมือในการกาหนดจานวนและระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งของนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
มหาวิทยาลัย จึงขอนาปั ญหานี้ เรี ยนเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ อภิปรายปั ญหานีอ้ ย่ างกว้ างขวาง และมีมติเห็นชอบกับเหตุผล และ
ข้ อโต้ แย้ งของมหาวิทยาลัยตามหนังสื อถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 1
มีนาคม 2556 โดยเฉพาะในประเด็นทางกฎหมายทีว่ ่า “การไม่ ดาเนินการแต่ งตั้งหรือไม่ เสนอให้
รัฐมนตรีดาเนินการแต่ งตั้ง จึงน่ าจะเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ มีอานาจตามกฎหมายรองรับ และขั ดต่ อ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ รับมอบหมายให้ ดูแลรับผิดชอบอีกด้ วย”
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้ มีมติให้ อธิการบดีทาจดหมายทักท้วงในเรื่อง
การไม่ ปฏิบัติหน้ าทีใ่ ห้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยไม่ มี
บทบัญญัติทางกฎหมายใดรองรับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้ แจ้ งความเห็น
ดังกล่ าวของสภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งนี้ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ ขอให้ พจิ ารณาเหตุผลและข้ อโต้ แย้ งของสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในฐานะองค์ คณะบุคคลทีม่ ี
อานาจหน้ าทีด่ าเนินกิจการต่ างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต เพือ่ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินการแต่ งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตให้ เป็ นไปตามกฎหมายต่ อไป

43
6.4

เรื่อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555 จานวน 107 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 107 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกายภาพบาบัด
คณะศิลปะและการออกแบบ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2555
1
50
51

ภาคการศึกษาที่
3/2555
11
1
15
20
9
56

รวม
12
50
1
15
20
9
107

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 ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555 จานวน 107 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.5

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555 จานวน 140 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 140 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
2. สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7. สาขาวิชานิติศาสตร์
8. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
9. สาขาวิชาดนตรี
10. สาขาวิชาบัญชี
11. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
13. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
14. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
15. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์เน็ต)
16. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
17. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
18. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

ภาคการศึกษาที่ 3/2555
6
7
1
7
12
1
2
2
3
6
1
6
2
4
15
7
46
1
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สาขาวิชา
19. สาขาวิชานิเทศศาตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2555
11
140

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
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2555 จานวน 140 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.6

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555 จานวน 8 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 8 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2555
2
4
2
8
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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 3
ปี การศึกษา 2555 จานวน 8 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.7

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2556
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กาหนดเอกลักษณ์ ของตนเองว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่
การศึกษาคือนวัตกรรม” และได้กาหนดให้ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้นไป เป็ นปี แห่ ง “นวัตกรรม”
มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่ มต้นปี การศึกษาใหม่ ด้วยการสร้ างนวัตกรรมการปฐมนิ เทศนักศึกษา
ใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2556 ด้วยแนวความคิด และวิธีการที่แตกต่างจากที่เคยทามา และอาจจะ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทัว่ ไปในประเทศไทย โดยมีสาระโดยสังเขป ดังนี้
1. เปลี่ยนวัตถุประสงค์จาก การเตรี ยมตัว “นักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต” เป็ นการ
เตรี ยมตัว “เป็ นพลเมืองของประเทศไทยและอาเซี ยน”
2. ปรับเปลี่ย นรู ปแบบ วิธีการการสื่ อสาร จากการบรรยาย ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ เป็ น
รู ปแบบของ “ศิลปการแสดง” ที่ผสมผสานทั้ง การบรรยาย การขับร้ องเพลง การบรรเลงดนตรี ดว้ ยวง
ออร์ เคสตร้ า บทกวีภาพนิ่ ง ภาพยนตร์ สื่ อผสมอื่นๆ รวมทั้งระบบแสง สี เสี ยง
3. ขยายขอบเขต เนื้ อหาของการปฐมนิ เทศ ไปสู่ การสร้ างความเข้าใจ ตระหนักรู้ในปั ญหา
ของประเทศชาติ ขณะเดี ยวกันก็เสนอให้เห็ นโอกาสและความหวังของประเทศ และสร้ างสานึ กความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแก่นกั ศึกษาใหม่
4. นักศึกษาใหม่ คณาจารย์ รวมทั้งผูบ้ ริ หาร เป็ นผูร้ ่ วมชมการแสดง
5. สถานี โทรทัศน์ดาวเทียม Wisdom TV. ของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดการแสดงตลอดงาน
(รายละเอียดตามวิดิทศั น์)
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ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้รายงานกิ จกรรมดังกล่าวให้ท่ีประชุ มทราบ
เพิ่มเติมโดยสรุ ป ดังนี้
1.
เป็ นการปฐมนิ เทศที่ให้นกั ศึกษา ได้รับรู้เรื่ องราวต่างๆที่มากกว่าระเบียบฯ, การลงทะเบียนฯ
แต่ทาให้นกั ศึกษาได้รับรู ้ ว่ามหาวิทยาลัยรังสิ ตคิดและทาอะไรกับสังคม
2.
ให้ขอ้ มูลปั ญหาของประเทศชาติ และความคาดหวังของมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษาซึ่ งไม่ใช่
เพียงผลสาเร็ จในการศึกษา แต่คือจิตสานึ กรับผิดชอบต่อสังคม
3.
รู ปแบบ และวิธีการ มีความเป็ นนวัตกรรม คือมีความขลังในเชิ งพิธีการ (เช่ น การเชิ ญธง,
การสวมชุ ดครุ ย) แต่ประสานกับรู ปแบบศิลปะการแสดง เช่ น การบรรเลงดนตรี ดว้ ยวงออร์ เคสตร้ า ทั้งเพลง
ซิ มโฟนี และเพลงร่ วมสมัย จึงทาให้บรรยากาศตื่นเต้น น่ าสนุ กเหมือนเป็ นการชมรายการแสดงดี ๆ ชุ ดหนึ่ ง
ทั้งนี้ ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เลิกประชุ มเวลา 20.15 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

