รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2555
วันพุธที่ 19 กันยายน 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 ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สู ตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
9.
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม
11. ดร.ทศพร ศิริสมั พันธ์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

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

ผู้ลาประชุม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
2.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
3.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
3.
รองศาสตราจารย์วิสูตร จิระดําเกิง
4.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
5.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั น์พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม
นายอุดร ตันติประภาคาร
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุมเวลา

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวางแผน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบัญชี
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง แจ้ งทีป่ ระชุมทราบ
1.1
เรื่อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุม
ประธานไม่มีเรื่ องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.2

เรื่อง

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2554 (มติเวียน ครั้งที่ 5/2555)

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 3 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 1,116 คน มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554
1.
คณะศิลปศาสตร์
จํานวน
91 คน
จํานวน
79 คน
2.
คณะบริ หารธุรกิจ
3.
คณะนิเทศศาสตร์
จํานวน
109 คน
4.
คณะศิลปะและการออกแบบ
จํานวน
174 คน
5.
คณะกายภาพบําบัด
จํานวน
14 คน
6.
คณะเทคนิคการแพทย์
จํานวน
4 คน
7.
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน
26 คน

3
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สถาบันการบิน
คณะดิจิทลั อาร์ต

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

46
86
60
148
7
84
17
1
36
10
9
5
1
1
108
1,116

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

ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 5/2555 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554 ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ติ ามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555

4
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ทีป่ ระชุมให้ เพิม่ เติมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีน่ ําเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัย
ในวาระที่ 6.2 ไว้ ต่อท้ ายรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และให้ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 2/2555
โดยไม่ มกี ารแก้ ไข
เรื่อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
3.1 เรื่อง ขออนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ข้ อเท็จจริง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ข้อ 10 (10.5) การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา (การ
ขอคืนค่าหน่วยกิต) 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
การขออนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ใน
การประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 1 สิ งหาคม 2555
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

5
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขเอกสารแนบในตาราง ข้ อบังคับฯ ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (แก้ ไข) โดยใช้ คาํ ว่ า “ตัดออก” ในข้ อที่ 3-6
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2 เรื่อง ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป และ หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และ หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (หลักสู ตร
นานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งล่าสุ ดในปี การศึกษา 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก หน่วยกิต(บรรยายปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุ ขภาพ
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3
9
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
3
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้

-

หมวดวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และหรื อนันทนาการ
จํานวนหน่วยกิตรวม

หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ.

โครงสร้างหลักสู ตร
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
หลักสู ตรใหม่ ปี การศึกษา 2556

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสุ ขภาพ
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวม

32 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
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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 ตรและการปรั บปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และ หลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
ในการประชุมวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
และ หลัก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป (หลัก สู ต รนานาชาติ ) (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556) เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมขอให้ กลับไปปรับจํานวนหน่ วยกิต และยุบรวมกลุ่มวิชาจากทีเ่ สนอ
ดังกล่ าวข้ างต้ น ดังนี้
1. เพิม่ จํานวนหน่ วยกิตในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. ลดจํานวนหน่ วยกิตใน กลุ่มวิชาสหวิทยาการ จาก 5 หน่ วยกิต เหลือ 3 หน่ วยกิต
และนํากลุ่มวิชาพลศึกษา มารวมไว้ โดยแบ่ งเป็ น เรียนรายวิชาสหวิทยาการ 2
หน่ วยกิต และเรียนรายวิชาพลศึกษา 1 หน่ วยกิต
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
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3.3 เรื่อง ขออนุมตั ิแก้ ไขโครงสร้ างหน่ วยกิต หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ
ด้วย หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ขอแก้ไข
โครงสร้างหน่วยกิตของรายวิชา ADS 256 ดนตรี วิจกั ษณ์เพือ่ การโฆษณา จาก 3(3-0-6) เป็ น 3(2-2-5)
ในการขออนุมตั ิแก้ไขโครงสร้างหน่วยกิตของรายวิชา ดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2555 เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะขอแก้ไขโดยเริ่ มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิแก้ไขโครงสร้างหน่วยกิต ของรายวิชา ADS 256 ดนตรี วิจกั ษณ์เพือ่
การโฆษณา จาก 3(3-0-6) เป็ น 3(2-2-5) เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.4 เรื่อง ขออนุมตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตร
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตร จํานวน 2 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโครงข่ า ยโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์ (เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551)
2. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (เนื่องจากไม่มี
นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553)
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ข้ อเท็จจริง
ตามที่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิ ดดําเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2541 เ นื่ อ ง จ า ก
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา และ หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลังงานทดแทน ได้เปิ ดดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 นั้น เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษา
สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ดังนั้น จึงขออนุมตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตรดังกล่าว
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 ดดําเนิ นการ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ และ หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน
ทดแทน เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิให้ ปิดหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโครงข่ าย
โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ส่ วนหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลังงานทดแทน เป็ นสาขาวิชาทีม่ ีความสํ าคัญและจําเป็ นต่ อประเทศชาติ จึงเห็น
ควรให้ มหาวิทยาลัยดําเนินการต่ อไป โดยพยายามสื่ อสารกับสั งคมและผู้เรียนให้
เข้ าใจในหลักสู ตรดังกล่ าว
ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ ข้อสั งเกต และข้ อแนะนําเพิม่ เติมดังนี้
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1. ปั จจุบัน ในชุ มชนท้ องถิ่นมีความสนใจและตื่นตัวเรื่ องการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ถ้ า มหาวิท ยาลัย สร้ างความสั ม พัน ธ์ กับ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่น และองค์ ก ร
พัฒนาชุ มชน ซึ่ งแม้ องค์ กรและชุ มชนเหล่ านี้ จะมีงบประมาณน้ อย แต่ ก็อาจ
พอส่ งคนมาเรียนได้
2. พลังงานทดแทน มีความสํ าคัญอย่ างยิง่ และมหาวิทยาลัยได้ เริ่มพัฒนาโครงการ
Bio-Diesel โดยมีการปลูกปาล์ ม ซึ่งเริ่มให้ ผลผลิตแล้ ว จึงควรหาวิธีดาํ เนินการ
หลักสู ตรนีต้ ่ อไป
3. ปัจจุบัน หลายมหาวิทยาลัยเริ่มเปิ ดหลักสู ตรสาขาพลังงานทดแทน โดยเน้ นที่
ระดับปริญญาโท ซึ่งก็อาจเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
3.5 เรื่อง ขออนุมตั ิแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.5.1 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริ การ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทาง
การปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็ นไปตามแนวทาง
และวิธีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กําหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย ๒ คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพ ให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการด้วยอย่าง
น้อย ๑ คน" เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้ว ยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามประกาศฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กําหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มตั ิ แ ต่ง ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริ การ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม
การศึกษา หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.5.2 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทาง
การปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็ นไปตามแนวทาง
และวิธีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กําหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย ๒ คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพ ให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการด้วยอย่าง
น้อย ๑ คน" เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้ว ยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามประกาศฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กําหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั ง สิ ต จึ ง ขออนุ มตั ิ แ ต่ง ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไป
การศึกษา หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.6 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ตกับ
Norton University, Cambodia
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Norton University, Cambodia
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ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมื อ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Norton University, Cambodia เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร
แลกเปลี่ ยนนักศึ กษา แลกเปลี่ ยนข้อมูล พัฒนาหลักสู ตรการศึ กษา พัฒนาโปรแกรมการวิจยั เอกสาร
ร่ วมกัน และ ประสานงานผ่านสํานักงานของตนในโครงการร่ วม
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ Norton University, Cambodia

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และมีข้อสั งเกตเกีย่ วกับการทําความร่ วมมือกันภายในอาเซียน
ควรมุ่งเน้ นทําความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยท้ องถิ่นมากกว่ า
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.7 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ และข้ อตกลง Passage to ASEAN ระหว่ าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ MCC Training Institute, Myanmar
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ และข้อตกลง
Passage to ASEAN ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ MCC Training Institute, Myanmar
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ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมื อ
ทางวิชาการ และข้อตกลง Passage to ASEAN ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ MCC Training Institute,
Myanmar เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาหลักสู ตรการศึกษา
พัฒนาโปรแกรมการวิจยั เอกสารร่ วมกัน และ ประสานงานผ่านสํานักงานของตนในโครงการร่ วม
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกันมีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
ASEAN ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ MCC Training Institute, Myanmar

และข้อตกลง Passage to

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.8 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India (Deemed University)
คําขอ
มหาวิ ทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ ว มมื อทางวิ ชาการ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India (Deemed University)
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ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India (Deemed
University) เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาหลักสู ตรการศึกษา
พัฒนาโปรแกรมการวิจยั เอกสารร่ วมกัน และ ประสานงานผ่านสํานักงานของตนในโครงการร่ วม
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกันมีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India (Deemed University)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
3.9

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, France

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, France
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ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมื อ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Institut Supérieur Spécialisé de la Mode เพื่อแลกเปลี่ยน
บุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึ กษา แลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาหลักสู ตรการศึกษา พัฒนาโปรแกรมการวิจยั
เอกสารร่ วมกัน และ ประสานงานผ่านสํานักงานของตนในโครงการร่ วม
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกันมีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, France

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
3.10 เรื่อง

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Unity Technologies Corporation, U.S.A.

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Unity Technologies Corporation, U.S.A.
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ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมื อ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Unity Technologies Corporation, U.S.A. เพื่อแลกเปลี่ยนด้าน
การตลาด การฝึ กอบรม และสื่ อการเรี ยนการสอน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ Unity Technologies Corporation, U.S.A.

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
3.11 เรื่อง

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
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ข้ อเท็จจริง
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้จั ด ให้ มี พิ ธี ล งนามความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทาง
วิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิม่ เติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
3.12 เรื่อง

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ข้ อเท็จจริง
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้จั ด ให้ มี พิ ธี ล งนามความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือ
ทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
3.13 เรื่อง

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
ขอแก้ ไขรายชื่ออาจารย์ ประจําหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การธุรกิจการท่ องเทีย่ วและการบริการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เสนอหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริ การ เพื่อให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ และ
ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 26 มกราคม
2555 แล้วนั้น
จากการวิเคราะห์หลักสู ตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่าอาจารย์
ประจําหลักสู ตร 1 คน มีคุณวุฒิที่จบทางด้าน วท.บ. (คณิ ตศาสตร์) M.S. (Mathematics) and M.S. (Physical
Sciences) และ Ph.D. (Mathematical Statistics) จึงไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอน

20
ในการนี้ มหาวิ ทยาลัยรั งสิ ต จึ งขอปรั บปรุ งแก้ไขอาจารย์ป ระจํา หลักสู ตร 1 คน
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง และแนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแก้ไขอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริ การเพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.14 เรื่อง ขอแก้ไขรายชื่ออาจารย์ ประจําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เสนอหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหา
วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 26 มกราคม 2555 แล้วนั้น
จากการวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต ร ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา พบว่ า
อาจารย์ประจําหลักสู ตร 2 คน มีคุณสมบัติ ที่จบทางด้าน วท.บ. (เคมี) และ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) และ
วท.ม (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนคือ เทคโนโลยีอาหาร
ในการนี้ มหาวิ ทยาลัยรั งสิ ต จึ งขอปรั บปรุ งแก้ไขอาจารย์ป ระจํา หลักสู ตร 2 คน
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง และแนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เพือ่ นําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.15 เรื่อง ขอแก้ ไขรายชื่ออาจารย์ ประจําหลักสู ตร และขอยืนยันชื่อปริญญาของ
หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสู ตร และขอยืนยันชื่อปริ ญญา
ของหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้เ สนอหลักสู ต รทัศ นมาตรศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ต ร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์ เพื่ อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบ และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 21 กันยายน 2554 แล้วนั้น
จากการวิเคราะห์หลักสู ตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า ชื่ อ
หลักสู ตรและชื่ อปริ ญญาไม่ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกํา หนดชื่ อ
ปริ ญญา พ.ศ. 2549 และฉบับเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 6) และคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสู ตร 1 คน
มีคุณวุฒิที่จบทางด้าน ค.บ. (เคมี) พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) และ D.O.D.T. (Doctor of Organization
Development & Transformation) จึงไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอน คือ ทัศนมาตรศาสตร์
ในการนี้ มหาวิ ทยาลัยรั งสิ ต จึ งขอปรั บปรุ งแก้ไขอาจารย์ป ระจํา หลักสู ตร 1 คน
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง และแนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1)
อนึ่ง ในส่ วนของชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญา นั้น มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอยืนยันที่จะ
ใช้ชื่อหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ตามที่เสนอ โดยมีเหตุผลดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้นาํ หลักสู ตรดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุ ข และคณะกรรมการฯ มีมติรับรองมหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่มีการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต เป็ นสถาบันการศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี สาขา
ทัศนมาตรศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ 13 มิถุนายน 2555 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
2. จากการสํ า รวจข้อ มู ล การใช้ ชื่ อ ปริ ญญาจากสถาบัน การศึ ก ษาอื่ น พบว่ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ ในปี การศึกษา 2554 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3)
3. สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญาทัศ นมาตรศาสตรบัณ ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็ นปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และกําหนดอัตราเงินเดือนหรื อ
ค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดงั กล่าว ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4)
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสู ตรและ ขอยืนยันการใช้ชื่อ
ปริ ญญาหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อ
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบ และกําหนดชื่อปริ ญญา “ทัศนมาตรศาสตร
บัณฑิต” ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.16 เรื่อง ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์
คําขอ
คณะศิลปศาสตร์ มี ความประสงค์ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ให้แก่นักศึกษาทุก
วิทยาลัย/คณะ ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
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RUS 102

ภาษารัสเซียในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
วิชาบังคับก่ อน RUS 101 ภาษารัสเซียสํ าหรับผู้เริ่มเรียน
คําศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซี ยที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น เช่น การ
ทักทาย การแนะนําตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเวลา การเดินทาง การซื้อของ
Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects of
everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering about
time, traveling, buying and selling things.
ทั้งนี้ จะขอเปิ ดดําเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของคณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันพุธที่ 1 สิ งหาคม 2555 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ เปิ ดรายวิ ชาเลื อกเสรี ของคณะศิ ลปศาสตร์

เพื่อ ให้มหาวิ ทยาลัย

ดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.17 เรื่อง ขออนุมตั ปิ รับเปลีย่ นการรับเข้ านักศึกษา หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553) คณะพยาบาลศาสตร์
คําขอ
คณะพยาบาลศาสตร์ มี ความประสงค์ขอปรั บเปลี่ ยน ข้อมูลของหลักสู ตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553) หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ข้อ 5.3 การรับเข้านักศึกษา จาก “รับเฉพาะ
นักศึกษาไทย” เป็ น “รับนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่ อสารภาษาไทย”
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ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับเปลี่ยนการรับเข้านักศึกษา หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.18 เรื่อง ขอแก้ ไขรหัสวิชาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ ว
และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ
คณะอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและการบริ การ ขอแก้ ไ ขรหั ส วิ ช าหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการการท่ องเที่ ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) ดังนี้
จาก
ENG 361
เป็ น
ENG 360

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริ การ 3(2-2-5)
(English for Tourism and Hospitality Industry)
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริ การ 3(2-2-5)
(English for Tourism and Hospitality Industry)

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขรหัสวิชา เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.19 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เปิ ดรายวิชาใหม่ และขอเพิม่ รายวิชา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ และ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาความสั มพันธ์ และการพัฒนา
ระหว่ างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
คําขอ
วิทยาลัยนานาชาติ ขอปรับชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เปิ ดรายวิชาใหม่ และขอเพิ่ม
รายวิชา ของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ และ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
จาก IPO 302 วิธีวิจยั และวิเคราะห์ทางสถิติ
3(3-0-6)
(Research Methodology and Statistical Analysis)
เป็ น IPO 302 ระเบียบวิธีวิจยั
3(3-0-6)
(Research Methods)
วิชาเอก-เลือก ขอเปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
IPO 305
การวิเคราะห์ทางสถิติ
3(3-0-6)
(Statistical Analysis)
หมวดวิชาโท ขอเพิม่ รายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
IMK 201
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาความสัมพันธ์และ
การพัฒนาระหว่างประเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน เปลี่ยนชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
จาก IRD 302 วิธีวิจยั และวิเคราะห์ทางสถิติ
3(3-0-6)
(Research Methodology and Statistical Analysis)
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เป็ น

IPO 302 ระเบียบวิธีวิจยั
(Research Methods)
หมวดวิชาโท ขอเพิม่ รายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
IRD 345
การรวมกลุ่มของอาเซียน
(ASEAN Integration)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เปิ ดรายวิชาใหม่ และขอเพิ่ม
รายวิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.20 เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ้งั ของสถาบันอุดมศึกษา
ทีไ่ ด้ รับการตรวจประเมิน ณ ศูนย์ ศึกษาสาทรธานี
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอรายงานผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการตรวจประเมิน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ได้ดาํ เนิ นการตรวจประเมิ นการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2555 โดยเริ่ มดําเนินการตรวจประเมินตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา นั้น มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ต้ งั จํานวน 1 ศูนย์ จํานวน 6 หลักสู ตร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งสรุ ปผล
การตรวจประเมิน ดังนี้
1. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ผลการประเมิน ไม่ผา่ น โดยมีประเด็นพิจารณา
สําคัญคือ อาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่มีประสบการณ์ดา้ นการวิจยั ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรับปริ ญญา
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2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมิน ผ่าน
3. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุ ง โดยมีประเด็นพิจารณาสําคัญ คือ อาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับ
4. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุ ง โดยมีประเด็นพิจารณาสําคัญ คือ อาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับ
5. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุ ง โดยมีประเด็นพิจารณาสําคัญ คือ อาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับ
6. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หาร
งานยุติธรรม ผลการประเมิน ต้องปรับปรุ ง โดยมีประเด็นพิจารณาสําคัญ คือ อาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่มี
ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับ
ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมิน สามารถทักท้วงผลการประเมินในแต่ละ
หลักสู ตรโดยต้องเป็ นข้อมูลสภาพจริ ง ณ วันที่ตรวจประเมินได้ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ในการนี้ มหาวิ ทยาลัยรั ง สิ ต ได้ขอทักท้ว งผลการประเมิ นของหลักสู ตรดังกล่ า ว
ข้างต้น ดังนี้
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อปี พ.ศ.
2553 โดยได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2553) ตามหนังสื อที่ ศธ 0506(2)/9738 ลงวันที่ 10 สิ งหาคม 2553 ซึ่ งการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตรฯ ดังกล่าว ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มิได้ทกั ท้วง
ในเรื่ องผลงานวิจยั แต่อย่างใด มหาวิทยาลัยจึงถือว่าแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ถูกต้อง และแสดง
ให้เห็นว่าหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548 ข้อ 9.1.1 ระบุ ว่า
“อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อ
เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั
จํานวนอย่างน้อย 3 คน” ซึ่งมิได้ มีการระบุเรื่ องงานวิจัยของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรแต่ อย่ างใด แต่ทาง
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะอ้างว่า ได้มีคาํ ชี้ แจงเพิ่มเติมแนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 แจ้งให้ทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยกําลัง
เร่ งดําเนิ นการให้เป็ นไปตามแนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แต่
การแจ้งให้ทราบในเดือนธันวาคม และมาประเมินหลักสู ตรในเดือนกุมภาพันธ์ และแจ้งผลประเมินไม่ผา่ น
เนื่ องจากอาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าเป็ นการพิจารณาไม่ชอบตามแนว
ปฏิบตั ิที่ดีในการส่ งเสริ มการจัดการศึกษา ทั้งๆที่ผา่ นมาก็สามารถดําเนิ นการได้ ดังนั้นจึงควรให้ระยะเวลา
กับมหาวิทยาลัยต่างๆในการปรับให้เป็ นไปตามแนวทางบริ หารเกณฑ์ใหม่
กรณี การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั นั้น มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาํ เนินการในทุกเรื่ อง
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยได้จดั สิ่ งอํานวยความสะดวก ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ให้มี
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องประชุม ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุด และบริ การอินเทอร์ เน็ตไร้สาย ซึ่ ง
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่มีมาตรฐานเทียบเท่าในที่ต้ งั โดยในแต่ละส่ วนล้วนเป็ นส่ วนสําคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ การนําเรื่ องงานวิจยั ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพียงอย่างเดียวมาเป็ น
ประเด็นในการพิจารณาว่าหลักสู ตรไม่ ผ่าน โดยที่ ผ่านมาสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ตลอด ซึ่ ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ก็ยงั ไม่มี
ประกาศแก้ไขแต่อย่างใด
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอทักท้วงผลประเมินหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต ที่
ระบุผลประเมินว่าไม่ผ่าน โดยมีประเด็นพิจารณาที่สําคัญคือ อาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่มีประสบการณ์
ด้า นการวิ จัย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการรั บ ปริ ญ ญา ไม่ ช อบตามแนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี ใ นการส่ ง เสริ ม การจัด
การศึกษา
สําหรับผลประเมินหลักสู ตรอีก 4 หลักสู ตรคือ หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าจี น ในระบบเศรษฐกิ จ โลก หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการทู ต และการ
ต่างประเทศ หลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษาระบบสองภาษา และหลักสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม ผลการประเมิ นต้อง
ปรั บปรุ ง ภายใน 1 ภาคการศึกษา โดยมีประเด็นพิจารณาที่ สําคัญคือ อาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่ มี
ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุเพียง
ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา แต่อย่างไรก็ตามได้มีคาํ
ชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2554 ได้ให้คาํ นิ ยามเพิ่มเติมคําว่า “ประสบการณ์ดา้ นการทําวิจยั ” แต่การแจ้งให้ทราบในเดือนธันวาคม
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และมาประเมินหลักสู ตรในเดือนกุมภาพันธ์ และแจ้งผลประเมิน ต้องปรับปรุ ง เนื่ องจากอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรไม่มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับ มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าเป็ นการพิจารณา
ไม่ชอบตามแนวปฏิบตั ิที่ดีในการส่ งเสริ มการจัดการศึกษา และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
อนึ่ ง มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตเห็ นว่า คําชี้ แจงเพิ่ม เติ มแนวทางบริ หารเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีที่จะทําให้การจัดการ
เรี ยนการสอนมี คุณภาพมากยิ่งขึ้ น แต่ ควรจะต้องให้ระยะเวลาในการปรั บตัวก่ อนจะทําการประเมิ น
อย่างน้อย 1 ปี การศึกษาเป็ นอย่างตํ่า เพราะการกําหนดให้ผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในศาสตร์น้ นั ๆ ในความเป็ นจริ งระยะเวลาที่แจ้งให้ทราบจนถึงระยะเวลาประเมิน
นั้นสั้นเกินกว่าที่จะดําเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ ได้ทนั
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 อเสนอ
เห็นควรพิจารณา การรายงานผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั
ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการตรวจประเมิน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ ทีม่ หาวิทยาลัย ได้ ทาํ หนังสื อทักท้ วงผลการประเมินของหลักสู ตร
ดังกล่ าวข้ างต้ น ไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุ มมีมติอนุมัติ และเห็นชอบที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ ทําหนังสื อทักท้ วงผลการ
ประเมินการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั ณ ศู นย์ ศึกษาสาทรธานี
จํานวน 6 หลักสู ตร ไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุ มยัง
ได้ มีมติให้ มหาวิทยาลัยดําเนินการทําหนังสื อเพิ่มเติมไปยังสํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับประเด็นดังต่ อไปนี้
1. ขอให้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายระยะเวลาการทําผลงานวิจัย
ของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร จากที่กาํ หนดภายใน 1 ภาคการศึกษา เป็ น ภายใน
1 ปี การศึกษา
2. ควรอนุโลมในกรณีทอี่ าจารย์ ประจําทีม่ ีผลงานวิจัย และมีประสบการณ์ ด้านการ
สอนและการทํ า วิ จั ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ในวารสารที่ สกอ. ยอมรั บ
เนื่องจากตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2548 ในข้ อ 9.1 ระบุ เพียงว่ า อาจารย์ ประจําต้ องมี
ประสบการณ์ ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รั บ
ปริญญา

3.21 เรื่อง ขออนุมตั คิ ่ าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีข่ อเปิ ดดําเนินการใหม่
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขออนุ มตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ด
ดําเนินการใหม่ ดังนี้
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หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
1. หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
 เหมาจ่าย ปี การศึกษาละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน
196,000.00
392,000.00

ในการขออนุ ม ัติ ป รั บ ค่ า หน่ ว ยกิ ต สํา หรั บ หลัก สู ต รดัง กล่ า วข้า งต้น ได้ผ่า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 15 สิ งหาคม
2555 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบการขออนุมตั ิค่าหน่ วยกิต หลักสู ตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) ส่ วนหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาการตลาด
ระหว่ างประเทศ และอี-บิสซิเนส และ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน ขอให้
ถอนวาระออกไปก่อน
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.22 เรื่อง ขออนุมตั ิแต่ งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อเท็จจริง
เนื่ องด้วย มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์มอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ แก่ผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่ ง ใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถในสาขาวิ ช า จนเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ว่า ได้ท าํ ชื่ อ เสี ย งประกอบคุ ณ งามความดี
เพียบพร้อมสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศชาติ
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นพ. เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
3. ดร.มนัสพาสน์ ชูโต
กรรมการ
4. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการ
6. คณบดีวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน
กรรมการ
7. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ในลําดับที่ 6 เป็ นคณบดีวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ที่เสนอผูท้ รงคุณวุฒิที่สมควรได้รับ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อ ง กํา หนดชั้น สาขาของปริ ญ ญา และหลัก เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ข้อ 5 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
ขึ้นคณะหนึ่ง มีจาํ นวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จํานวนสามคน
(3) กรรมการจากคณาจารย์ของสถาบัน จํานวนสองคน
(4) กรรมการซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของสถาบันจากสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
จํานวนหนึ่งคน
ให้สถาบันมอบหมายให้คณาจารย์ของสถาบันคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ตาม
รายนามดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
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ระเบียบวาระที่ 4

4.1

เรื่อง

เรื่อง

วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
การพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี การศึกษา 2554

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้ง นายวรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4699
ของสํานักงานสอบบัญชีวินยั เป็ นผูส้ อบบัญชี งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายได้ค่าใช้จ่ายและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2554 นั้น
จากผลการตรวจสอบงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุน
สะสม กองทุนต่างๆ ประจําปี การศึกษา 2554 มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบดุลรวม (งบแสดงฐานะการเงินรวม) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย
1.1 สิ นทรัพย์รวม
1.2 หนี้สินและเงินกองทุน
1.2.1 หนี้สิน
1.2.2 เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุญาต
ทุนสะสม
รวม

(บาท)
5,307,549,158.36
1,747,923,708.28
50,000,000.00
3,509,625,450.08

3,559,625,450.08
5,307,549,158.36

2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
รายได้รวม
2,882,526,758.25
ค่าใช้จ่ายรวม
2,671,448,183.10
รายได้สูงกว่ารายจ่ายรวมประจําปี
211,078,575.15
(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิม่ เติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจําปี การศึกษา 2554)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี การศึกษา 2554 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

4.2

การพิจารณาจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต

เรื่อง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ให้อธิการบดี
เสนอสภาสถาบันดําเนินการดังนี้
(1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุน
อื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มี
ยอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
ตาม (1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุน
อื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี
678,881,223.35
โอนเงินเพือ่ ไปชดใช้ให้กบั กองทุนอื่น ที่มียอดติดลบ
- ไม่มี ตาม (2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้
มียอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายคงเหลือหลังโอนชดใช้ให้กองทุนอื่น
678,881,223.35
การจัดสรรเงินส่ วนที่เหลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 407,328,734.01
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2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่าง ๆ

กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้น
รวม

ไม่เกินร้อยละ 30
203,664,367.01
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 67,888,122.34

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

407,328,734.01

สัดส่ วน
36.82%
2.21%
2.95%
3.24%
32.41%
0.15%
77.78%

2.จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาต ไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ขออนุมตั ิจดั สรรให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ร้อยละ 11.05

3.คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
มียอดคงเหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ร้อยละ 11.18

ยอดจัดสรร
250,000,000
15,000,000
20,000,000
22,000,000
220,000,000
1,000,000
528,000,000
203,664,367.01
75,000,000.00

67,888,122.34
75,881,223.35

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับ
ใบอนุญาต ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
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4.3

เรื่อง

การพิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี การศึกษา 2555

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประจําปี ทุกปี
ทางมหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ ดังนี้
นายวรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4699
สํานักงานสอบบัญชีวินยั
59/11-12 หมู่ 5 ศูนย์การค้าการุ ณย์นิเวศ
ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
อัตราค่ าตอบแทนปี ละ 60,000 บาท
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี การศึกษา 2555 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติ
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม ในฐานะกรรมการพิจารณางบประมาณและงบ
การเงินของมหาวิทยาลัย ได้ ให้ ข้อสั งเกตเพิม่ เติมดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณและงบการเงิน ได้ รับรองงบการเงินประจําปี
การศึกษา 2554 โดยไม่ มีข้อสั งเกตใดๆ
2. พิจารณาจากทรัพย์ สิน ถือว่ ามหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นมหาวิทยาลัยทีม่ ขี นาดใหญ่
พอสมควร
3. ผลประกอบการ อยู่ในเกณฑ์ ดี
4. ทุกกองทุนอยู่ในฐานะทีด่ ี ไม่ มตี ดิ ลบ ถือว่ ามีการบริหารจัดการทีด่ ี
5. การจัดสรรให้ ผ้รู ับใบอนุญาตน้ อย คือ ร้ อยละ 11 จากทีส่ ามารถจัดสรรได้ ไม่ เกิน
ร้ อยละ 30 จึงขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตไว้ ณ ทีน่ ี้
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ระเบียบวาระที่ 5

5.1

เรื่อง

เรื่อง

วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต(ผ่ านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
เรียบร้ อยแล้ ว)

ขออนุมตั ิตาํ 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 2/2555 วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ
นพ.อุดม ไกรฤทธิ ชยั ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.เฉลิมรัฐ
บัญชรเทวกุล ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ - นรี เวชวิทยา ของ
นพ.สุ รศักดิ์ เก้าเอี้ยน ในการประชุมวันที่ 6 สิ งหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิ เนื่องจากผลงาน
มีปริ มาณและคุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่
3/2555 วันที่ 28 สิ งหาคม 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 2 คน ดังนี้
- นพ.อุดม ไกรฤทธิชยั
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
- นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
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
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 2 คน ดํา รงตํา แหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อืน่ ๆ
6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประจําปี การศึกษา 2554
คําขอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2554
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ข้ อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
รังสิ ต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 นั้น คณะกรรมการได้ดาํ เนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ตามกระบวนการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2554 ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กาํ หนดกรอบการดําเนินงานด้านการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ น 4 ด้าน คือ
 การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
 การควบคุมภายใน (Internal Control)
 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 การตรวจสอบการบริ หารจัดการ (Management Audit)
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้ระบุ 7 ความเสี่ ยงหลักของ
มหาวิทยาลัยในปี 2554 ได้แก่
 ด้านงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 ด้านทักษะภาษาอังกฤษ / ต่างประเทศของนักศึกษา
 ด้านอาจารย์ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิปริ ญญาเอก
 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร
 ด้านการรักษาสภาพทางการเงินที่มนั่ คง
 ด้านภาวะนํ้าท่วม
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใน และบริ เวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงของหน่วยงาน คณะวิชา จํานวน 31 คณะ (คิดเป็ นร้อยละ
100) และฝ่ ายต่างๆ 6 ฝ่ ายจาก 8 ฝ่ าย (คิดเป็ นร้อยละ 75) และมีขอ้ เสนอแนะทั้ง 7 ด้าน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ช้ ีแจงเพิม่ เติมว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็ นที่น่าพอใจ โดยมีประเด็นที่ควรสนใจ 2 เรื่ อง
คือ
1. ด้านภาวะนํ้าท่วม ด้วยไม่มีการประกันอุทกภัยในปี การศึกษา 2555 (เนื่องจากบริ ษทั
เดิมไม่ยอมรับประกัน)
จึงต้องสร้างความมัน่ ใจว่าสามารถกําหนดมาตรการป้ องกัน หรื อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้อย่างเข้มงวด และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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2. ระบบวิธีการประเมินการปฏิบตั ิงาน ยังมีความแตกต่างกันในคณะต่างๆ จึงควร
พิจารณาปรับปรุ ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดีดว้ ย
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิ ผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบและให้ ความเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

6.2

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปี การศึกษา 2554

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2553 และปี การศึกษา 2554
ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระดับคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบําบัด
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน สกอ. (24 ตัวบ่ งชี้)
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2554
4.75 (ดีมาก)
4.74 (ดีมาก)
คะแนน สกอ. (24 ตัวบ่ งชี้)
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2554
4.77
4.86
4.67
4.40
4.54
4.30
4.83
4.81
4.40
4.25
4.77
4.70
4.45
4.32
3.87
4.42
4.62
4.53
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันการบิน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบัน Chinese Business School
คณะศิลปะและการออกแบบ
วิทยาลัยดนตรี
คณะ Digital Art
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์

4.74
4.24
4.50
4.36
4.50
4.35
4.78
4.67
4.67
4.13
4.50
4.51
4.47
4.32
4.02
4.23
4.40
4.29
4.43
4.05
4.71
-

4.83
4.88
4.60
4.47
4.60
4.67
4.89
4.66
4.25
4.54
4.29
3.92
4.76
4.54
4.64
4.72
4.41
4.18
4.59
4.26
4.81
4.13

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรเพื่อโปรดทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปี การศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติรับทราบ
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6.3

เรื่อง

แต่ งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร

ข้ อเท็จจริง
ด้วยนายอํานวยวุฒิ สาระศาลิน ได้ขอลาออกจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
เนื่องจากปัญหาสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิสูตร จิระดําเกิง ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร แทน ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2555
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
มาตรา 34 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควมคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี
และผูด้ าํ รงตําแหน่ง
เทียบเท่า
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีดงั กล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมให้ ความเห็นชอบ

6.4

แต่ งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการต่ างประเทศ

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
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ข้ อเท็จจริง
ด้วยปั จจุบนั มหาวิทยาลัยรังสิ ต จําเป็ นต้องมีความสัมพันธ์กบั มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ทัว่ โลกมากขึ้นในทุกด้าน เพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายและการ
แสวงหาความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงได้แต่งตั้ง ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง ดํารงตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 6 กันยายน 2555
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
มาตรา 34 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควมคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี
และผูด้ าํ รงตําแหน่ง
เทียบเท่า
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีดงั กล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมให้ ความเห็นชอบ

6.5

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2554

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 21 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 21 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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คณะ
1. คณะบริ หารธุรกิจ
2. คณะนิเทศศาสตร์
3. วิทยาลัยนานาชาติ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2554
1
1
19
21

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 จํานวน 21 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

6.6

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2554 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2554 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 92 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 92 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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สาขาวิชา
1. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
4. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
5. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
8. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
9. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
10. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
รวม

ภาคการศึกษาที่
3/2554
1

ภาคการศึกษาที่
1/2555
16

รวม

1

1
23
7
23
1
10
1
1
1
2
1
2
1
1
91

1
23
7
23
1
10
1
1
1
2
1
2
1
1
92

17

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(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 3
ปี การศึกษา 2554 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 92 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

46

6.7

เรื่อง

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 4 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 4 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
1
3
4

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 4 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
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เลิกประชุมเวลา 19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

