รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 4/2555
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 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.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
10. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
11. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
14. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

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

ผู้ลาประชุม
1.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
2.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสมั พันธ์

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

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
นายธนภัทร เอกกุล
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั น์พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุมเวลา

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

17.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
แจ้ งทีป่ ระชุมทราบ
1.1
เรื่อง
ประธานแจ้ งที่ประชุม
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตครั้งนี้ เป็ น
การประชุมครั้งสุ ดท้ายของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั ซึ่งจะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555
ในการนี้ อธิ การบดี ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผลไม้
แอปเปิ้ ล จาก สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน มหาวิทยาลัยจึงขอมอบแด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุก
ท่านไว้ ณ ที่น้ ี นอกจากนี้ได้มอบหนังสื อ “Tronsa Penlop Scholarships” ซึ่งเป็ นหนังสื อที่ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยรังสิ ต นักศึกษาทุนจากภูฏานได้ร่วมกันเขียนขึ้น ทั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเด็กนักเรี ยนยากจนโดยมี
เนื้อหาเป็ นภาษาอังกฤษ แสดงความสํานึกต่อประเทศชาติและต่อพระมหากษัตริ ยข์ องพวกเขาด้วยภาษาร้อยแก้ว
และร้อยกรองที่มีความสละสลวย มหาวิทยาลัยได้จดั พิมพ์และแจกจ่ายแก่ผรู ้ ับผิดชอบการศึกษาของไทย
และขอมอบแด่กรรมการสภาทุกท่าน ณ ที่น้ ีดว้ ย
1.2

เรื่อง

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555 (มติเวียน ครั้งที่ 6/2555)

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้อง
ออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 8 คน มีรายละเอียดดังนี้

3
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ลําดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – สกุล
1
490247
นทพ. ต่อพล
พงศ์ทยากร
2
494799
นทพ. ณัฐพล
เรละมัน
3
494933
นทพ. ชณิ ภรณ์
กัมปนากร
4
496021
นทพ. เจสัน
เคียงสุ นทรา
5
496090
นทพ. ปณัฎฐา
พัฒนปั ญจกุล
6
496304
นทพ. ธนพล
ธีระพงษ์พนั ธ์
7
496306
นทพ. ธัญญา
ผาณิ ตพจมาน
8
496429
นทพ. ณัฐพัชร์
พรกุลวิไล
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 6/2555 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ติ ามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.3

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555 (มติเวียน ครั้งที่ 7/2555)

เรื่อง

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้อง
ออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 26 คน มีรายละเอียดดังนี้

4
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสั ชศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ลําดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – สกุล
1
460015
นาย สุ เมธ
ศรี ภูธร
2
480022
นาย สถิร
สดใสญาติ
3
482007
นางสาว จุฑามาศ
เชื้อบัณฑิต
4
483092
นางสาว อรุ ณี
จิววุฒิพงค์
5
484018
นางสาว จิรวรรณ
ตรี เข้ม
6
493390
นางสาว กันตา
ปิ ยะวงศ์
7
495783
นางสาว กมลทิพย์
ชูทอง
8
496441
นาย ทิพทั ธ์
จันทนา
9
496478
นางสาว วันวิสาข์
อิสรภาพ
10
496517
นางสาว มัณฑนา
บุญไตรย์
11
496595
นางสาว นฤภรณ์
อ่อนดี
12
496648
นางสาว พัชยา
สุ ขสมศรี
13
496688
นางสาว ยุภาพร
ศรี บุรัมย์
14
496958
นางสาว ทิพย์วรรณ
ว่องไว
15
496964
นางสาว อานีซ๊ะ
กาจิ
16
503903
นางสาว ปุณณวีย ์
หวังศุภกิจโกศล
17
504392
นาย ชัยวัฒน์
เสี ยงสิ ริศกั ดิ์
18
504463
นาย โฆสิ ต
อารี ประเสริ ฐกุล
19
504482
นาย นัทกานต์
คงธรรม
20
504596
นาย อดุลย์
บือแน
21
504639
นาย ชาติบณ
ั ฑิต
เกิดสุ ข
22
504776
นาย บรรพต
สมใจ
23
504869
นาย จักรพันธ์
เงินแสนเพียร
24
504917
นางสาว สุ จินตนา
สู งสว่าง
25
504969
นางสาว กาญจนศิริ
บัวโฮม
26
505080
นาย ดํารงศักดิ์
ยงพิศาลภพ

5
ข้ อเสนอ
จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 7/2555 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ติ ามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 19 กันยายน 2555

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมให้ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2555 โดยไม่ มกี ารแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)

3.1 เรื่อง ขออนุมตั ิแก้ ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย รางวัลอาจารย์ ดเี ด่ น
มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย รางวัลอาจารย์
ดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
ข้ อเท็จจริง
ฝ่ ายวิ ชาการ มี ความประสงค์ขอแก้ไขระเบี ยบมหาวิ ทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้ว ย รางวัล
อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับสภาวะปั จจุบนั ในหัวข้อ การแบ่ง
ประเภทอาจารย์ดีเด่น คุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล การพิจารณาเสนอผูท้ ี่สมควรได้รับ
รางวัล และรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์ดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่าสภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง การออกข้อกําหนด ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิ ตว่า ด้วย รางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัย
รังสิ ต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 3 ตุลาคม 2555
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย รางวัลอาจารย์ดีเด่น
มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2 เรื่อง ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 เรื่อง หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
คําขอ
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ขออนุ ม ั ติ เ ปิ ดดํ า เนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ต (หลักสู ต รนานาชาติ )
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิช าสุ ข ภาพ
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2. มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
2.1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุ ขภาพระหว่างประเทศ
2.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุ ขภาพ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส
2.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นวิถีที่นาํ สู่ การแก้ปัญหาสุ ขภาพ
และสวัสดิภาพของประชากรโลก
2.4 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรทางด้านสุ ขภาพใน
ฐานะที่เป็ นผูส้ นับสนุนความเท่าเทียมกันทางด้านสุ ขภาพและสวัสดิภาพ
ของบุคลากรโลก
2.5 มีทกั ษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้จากทฤษฏี
2.6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้วิชาชีพด้านสุ ขภาพ ที่ได้รับในสถานการณ์
แวดล้อมที่ แตกต่างจากของตน ซึ่งเป็ นการเพิม่ พูนสมรรถนะทางด้าน
วัฒนธรรม
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 24 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่วยกิต
- หน่วยกิต
30 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะ
รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 50 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 10
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผา่ นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่ า การขอเปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรั บรองหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต หลักนานาชาติ สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. หลักสู ตรที่เสนอมายังขาดประเด็นสํ าคัญเรื่ อง การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การควบคุม
โรคติดต่ อ และ Primary Health Management
2. เพิม่ สาระสํ าคัญ เกีย่ วกับ Health System Research และเกีย่ วกับเรื่องกฎหมาย
พิเศษ โดยกําหนดเป็ นรายวิชาแยกจากกัน 2 รายวิชา
3. รายวิชา DIH 507 สุ ขภาพโลกและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน 2 คําอธิบายรายวิชา
เขียนไว้ กว้ างเกินไป ควรเขียนเป็ นหัวข้ อเพือ่ ให้ เข้ าใจว่ าจะสอนอะไร
4. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ให้ ความหมายตรงกัน ดังนี้
- DIH 506 สุ ขภาพโลกและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน 1 เช่ น “ของภาครั ฐและ
ภาคเอกชน” กับ “public and private health perspectives.”
- DIH 501 สุ ขภาพระหว่ างประเทศ 1 เช่ น “พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
สุ ขภาพ” กับ “health seeking behaviors.”
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5. รายวิชา DIH 504 ระบบบริ การสุ ขภาพเชิงเปรียบเทียบ 1 และ DIH 505 ระบบ
บริการสุ ขภาพเชิงเปรียบเทียบ 2 ควรนําเรื่องพืน้ ฐานสุ ขภาพของประเทศไทยเข้ าไปด้ วย
6. การเขียนข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม ควร
เขียนถึงบริบทของไทย และการเข้ าสู่ อาเซียน
7. ขอให้ ปรับเนือ้ หาวิชาให้ มจี ุดเด่ น
8. ขอให้ แก้ ไขชื่อสาขาวิชา จาก “การสุ ขภาพระหว่ างประเทศ” เป็ น “สุ ขภาพระหว่ าง
ประเทศ”
มติทปี่ ระชุม
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ และมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติมว่ า เรื่อง Global Health ขณะนีม้ ี
ความตื่นตัวมาก มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กก็ าํ ลังเริ่มต้ นเรื่องนี้ ในกระทรวง
สาธารณสุ ขก็มผี ้ ูรู้ ด้านนีอ้ ยู่มาก ซึ่งมหาวิทยาลัยควรได้ เชิญมาเป็ นอาจารย์ พเิ ศษของหลักสู ตร
3.2.2 เรื่อง หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสั งคม
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาสังคม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาสังคม (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ดว้ ยหลักวิชาการทางด้านการพัฒนาสังคม โดยนําแนวคิดทางด้านการบริ หารงานพัฒนา และ
ศาสตร์อื่นๆ บูรณาการอย่างเป็ นสหวิทยาการ
1.2 เพื่อให้บณ
ั ฑิตเป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญา มีความรอบรู ้แบบรอบด้าน มีวุฒิภาวะ
ทั้งทางอารมณ์และจิตสํานึก มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการสร้างสรรค์ ที่อยูบ่ นพื้นฐานของการเข้าใจความเป็ น
จริ งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
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2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

หลักสู ตรที่เสนอมา
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
51 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

132 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 7 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 7 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 40 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 5.7
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนิ นการ และให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารการพัฒนาสังคม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาสังคม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรั บรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาสังคม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. เนื่องจากหลักสู ตรนี้ คล้ ายกับหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ นําทาง
สั งคม ธุรกิจและการเมือง และหลักสู ตรรั ฐศาสตรบัณฑิต ดังนั้นควรจัดการเรี ยนการสอนให้ มีรายวิชาที่
เรียนร่ วมกันหลายๆ วิชา เพือ่ ให้ เป็ นประโยชน์ กบั ทุกฝ่ าย
2. ข้ อ 8 อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา มีบางข้ อที่เขียนไม่ ถูกต้ อง
เช่ น ข้ อ 8.3 ผู้ประกอบการทางสั งคม ข้ อ 8.7 นักพัฒนาเอกชน (NGOs) หมายถึงอะไร และ ข้ อ 8.1
ข้ าราชการและพนักงานของรัฐนั้น ทุกหลักสู ตรสามารถทํางานนีไ้ ด้ การเขียนที่ถูกต้ อง ต้ องสามารถอ่ าน
แล้ วเข้ าใจได้ ว่ าทําหน้ าที่อะไร ในตําแหน่ งอะไร และ ข้ อ 8.5 เจ้ าหน้ าทีว่ ิเคราะห์ นโยบายและแผน ที่ระบุ
มานั้ น ในหลักสู ต รยังไม่ มีร ายวิช าเกี่ย วกับ การวิเ คราะห์ แ ละการวางแผน ดังนั้ น อาชี พ ที่ เขีย นมาใน
หลักสู ตรต้ องมีรายวิชารองรับด้ วย
3. ข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม ข้ อความที่เขียน
มานั้นยังแคบไปควรเพิ่มเติมเรื่องเกีย่ วกับอาเซียนด้ วย และการเขียนต้ องตอบสนอง ข้ อ 11.1 สถานการณ์
หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
4. ข้ อ 12...2 หน้ า 4 บรรทัดที่ 5 คําว่ า “.. เพื่อพัฒนา ปรั บปรุ งและออกแบบการ
พัฒนาสั งคมอย่ างสมดุลและยัง่ ยืน” นั้น ไม่ มีวชิ าทีก่ ล่ าวถึงในหลักสู ตร
5. ข้ อ 13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ต้ องมาเรียน ให้ ตัดคําว่ า “ต้ องมาเรียน” ออก
6. ขอให้ แก้ ไขชื่อรายวิชา จาก SDA 114 การบริหารจัดการการพัฒนา เป็ น
SDA 114 การบริหารการพัฒนา
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7. รายวิชา PSL 311 การพัฒนาตนเอง ควรเพิ่มการเรี ยนรู้ ในเรื่ อง ปัญญาการ
นําเสนอ การสื่ อสาร การวางแผนชีวติ และครอบครัว เข้ าไปในเนือ้ หาวิชาด้ วย
8. รายวิชา SOI 242 การวิจัยทางสั งคมศาสตร์ เนือ้ หาวิชาไม่ ได้ กล่ าวถึงความรู้ ด้านสถิติ
9. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้
มีความหมายตรงกัน เช่ น รายวิชา SDA 234 คอร์ รัปชันศึกษา และ SDA 235 การบริหารจัดการภัยพิบัติ
10. การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรเขียนให้ เป็ น Topic มากขึน้
มติทปี่ ระชุม
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ และได้ ให้ ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่ า ปัจจุบันกิจกรรมการพัฒนา
สั งคมมีมาก แต่ เงินทุนทีจ่ ะใช้ ดําเนินการมีจาํ กัด จึงเกิดแนวคิด เรื่อง Social Enterprise คือสร้ างธุรกิจที่
เลีย้ งตัวเองได้ และเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม ตัวอย่ างเช่ น ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีความเหลือ่ มลํา้ ทาง
เศรษฐกิจมาก ก็มธี ุรกิจแบบนีอ้ ยู่กว่ า 8 หมืน่ องค์ กร เช่ น ทํา Street Newspaper ให้ คนจน คนจรจัด
ช่ วยขาย ทําให้ เกิดรายได้ และช่ วยลดอาชญากรรม
3.2.3 เรื่อง หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ด
ดําเนินการ ดังนี้
1.1 มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม จิ ต บริ การและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริ บททางวัฒนธรรมไทย
1.2 มี ค วามรอบรู ้ ทางวิ ชาการและทัก ษะทางวิ ช าชี พ ในศาสตร์ ทางด้า นการ
ประกอบอาหาร และ การบริ การ มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการเทียบเท่ามาตรฐาน
สมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
1.3 มีทกั ษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปั ญหา สร้างนวัตกรรม
โดยประยุกต์ใช้ความรู ้จากทฤษฎี รวมถึงมีวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
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1.4 มีบุคลิกภาพที่ดีท้ งั ภายในและภายนอก สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งการพัฒนาตนเองด้านความรู ้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.5 มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้
อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
1.6 มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการใช้ท ักษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข ในการ
ประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
- วิชาเลือกทางภาษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
105 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

141 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 1 คน ระดับ
ปริ ญญาโท 4 คน และระดับปริ ญญาตรี 1 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 60 คน อัตราส่ วนอาจารย์
ประจําต่อนักศึกษา 1 : 10
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนินการ และให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริ การ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาศิ ลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุ ตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ยวและการบริ การ เพื่อ นํา เสนอต่อ สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ดําเนิ นการรั บ ทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. ทางหลัก สู ต รควรมี ห ลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล และวิ ธี ก ารทดสอบที่ ชั ด เจน
สํ าหรับนักศึกษา
2. ในหลักสู ตรมีบางรายวิชาใช้ คําว่ า “Arts” และบางรายวิชาใช้ คําว่ า “Principle”
ควรแก้ ไขโดยเลือกใช้ คาํ ใดคําหนึ่งให้ เหมือนกันทั้งหลักสู ตร
3. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ให้ มคี วามหมายตรงกัน
4. ทางหลักสู ตรควรจัดให้ นักศึ กษาเรี ยนคําศั พท์ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทําอาหารเพิม่ เติม
5. ขอให้ ตรวจสอบคุณวุฒิ “วด. ท.” ของอาจารย์ ยงิ่ ศักดิ์ ว่ าพิมพ์ ถูกต้ องหรือไม่
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มติทปี่ ระชุม
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ โดยอธิการบดีได้ อธิบายเพิม่ เติมว่ า หลักสู ตรนีถ้ ้ าเทียบกับ
ต่ างประเทศจะเป็ น Chef School ไม่ ใช่ โภชนาการ สามารถเรียนได้ ถงึ ระดับปริญญาตรี ครอบคลุมความรู้
เรื่องการประกอบอาหารหลายชาติและเป็ นทั้ง Art and Science
3.2.4 เรื่อง หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่ างประเทศและธุรกิจออนไลน์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนานาชาติ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาดระหว่า งประเทศและธุ รกิ จออนไลน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัย
นานาชาติ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุ รกิ จ
ออนไลน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนานาชาติ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ด้า นการตลาดระหว่ า งประเทศและธุ ร กิ จ
ออนไลน์
1.2 เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบัณ ฑิ ต ในการแข่ ง ขัน ในตลาดระหว่ า ง
ประเทศ ด้านการสื่ อสาร เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติ และสามารถปรับตัวได้ท่ามกลางความหลากหลายของ
วัฒนธรรมของผูบ้ ริ โภคและการดําเนินธุรกิจ
1.3 เพื่อ ให้บ ณ
ั ฑิ ต ใช้ค วามรู ้ ด้า นการตลาดระหว่า งประเทศและเทคโนโลยี
พัฒนาธุรกิจและเสริ มสร้างภาพลักษณ์ เพื่อให้สินค้าไทยมีศกั ยภาพพร้อมแข่งขันบนเวทีโลก และสามารถ
เป็ นเจ้าของธุรกิจได้ดว้ ย
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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
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

135 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 2 คน และ
ระดับปริ ญญาโท 3 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 20 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา
1: 4
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนิ นการ และให้การรั บรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชา
การตลาดระหว่างประเทศและธุ รกิจออนไลน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนานาชาติ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพุธที่ 20 กันยายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจ
บัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาดระหว่า งประเทศและธุ รกิ จออนไลน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัย
นานาชาติ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และเมื่อแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ ว ให้ นํา
หลักสู ตรเสนอ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ เพือ่ ตรวจสอบก่ อนทีจ่ ะเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัยต่ อไป โดย
มีข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. รายวิชาด้ าน IT ที่มีอยู่ในหลักสู ตรยังมีน้อยเกินไป ดังนั้นควรเพิ่มรายวิชา
ดังกล่ าวในหมวดวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ อย่ างน้ อย 9 หน่ วยกิต และรายวิชาที่เพิ่มเติม ควรให้ นักศึกษาได้
เรี ยนรู้ เกีย่ วกับการทําธุรกิจออนไลน์ ด้านการเงิน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้ าน IT และเรียนรู้ ระบบปฏิบัติการ
iOS และ Android ใน Google
2. ขอให้ เพิ่ม Database เกีย่ วกับการใช้ โปรแกรมแบบง่ ายๆ และตามด้ วย Data
Warehouse
3 ควรแยกรายวิชาระหว่ าง International Marketing กับ Online Business ออก
จากกัน
4. ขอให้ เพิม่ จํานวนอาจารย์ ประจําหลักสู ตรทีม่ ีคุณวุฒิด้าน IT ด้ วย
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2.5 เรื่อง หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็ นกํา ลังสําคัญของชาติ ในการพัฒนา
สารสนเทศการลงทุน ด้านคณิ ตศาสตร์ การลงทุนและคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรื อนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
1.2 ผลิตบัณฑิตที่เปี่ ยมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชี พ
รวมทั้งมีจิตสํานักสาธารณะที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
1.3 เพื่อพัฒนากําลังคนด้านสารสนเทศการลงทุน ที่จะทํางานทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะด้านสารสนเทศการลงทุน ได้อย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
1.4 เพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุ น การวิจยั และพัฒนาด้านสารสนเทศการลงทุน
หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
103 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

139 หน่ วยกิต
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3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 1 คน และระดับ
ปริ ญญาโท 4 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 30 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 5
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดํา เนิ นการ และให้การรั บรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
สารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันอังคารที่ 14 สิ งหาคม 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันพุธที่ 5 กันยายน 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. รายวิชาพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของ IT น้ อยไป
2. รายวิชา INI 212 การวิจยั ดําเนินงาน เนือ้ หาวิชาควรเน้ นการนําไปใช้ และ
เครื่องมือทีใ่ ช้
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3. รายวิชา INI 211 สถิตวิ เิ คราะห์ ชื่อวิชาเป็ นการวิเคราะห์ แต่ เนือ้ หาวิชาเป็ น
ทฤษฎีอย่ างเดียว ควรเพิม่ ชั่วโมงปฏิบัตกิ าร และเน้ นโปรแกรมการวิเคราะห์ การสรุ ปผล ให้ มากขึน้
4. การเขียนข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม ต้ องเพิม่
สั งคมทีม่ กี ารโฆษณาชวนเชื่อทางอินเทอร์ เน็ต และเรื่องของอาเซียนเข้ าไปด้ วย
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2.6 เรื่อง หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาครี เอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาครี เอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เป็ นกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสื่อทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ผลิตบัณฑิตที่ท้ งั เก่ง และดีมีจริ ยธรรม มีความเป็ นผูน้ าํ ให้เป็ นสมาชิกสังคม
ที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประเทศชาติ และสังคมโลก
1.3 เพื่อพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสื่อ ที่จะทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชน
ที่จะสามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะด้านเทคโนโลยีสื่อได้อย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
1.4 เพื่อส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นการวิ จยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อ หรื อ
สาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ
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2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

130 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 5 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 50 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 10
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดํา เนิ น การ และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยีบ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ครี เอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาครี เอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาครี เอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. รายวิชาในหลักสู ตรไม่ มคี วามรู้ พนื้ ฐาน เรื่อง 2D โดยตรง มีแต่ เรื่อง 3D
2. พืน้ ฐานความรู้ เกีย่ วกับ IT ยังน้ อยเกินไป
3. ยังขาดรายวิชาเกีย่ วกับทฤษฎีสี เพราะเป็ นเรื่องทีจ่ าํ เป็ นต้ องเรียน
4. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหม่ เพราะทีเ่ ขียนมากว้ าง
เกินไป ควรขยายความ และ ควรปรับให้ เป็ น Topic เพือ่ ให้ อ่านแล้วเข้ าใจมากขึน้ และควรระบุหัวข้ อว่ า
สอนอะไรบ้ าง เช่ น รายวิชา CMT 361 การตลาดสื่ อดิจิทลั และ MMD 324 เสี ยงสํ าหรับงานมัลติมเี ดีย
5. คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยของรายวิชา CMT 243 ระบบการจัดการเนือ้ หา
แก้ ไข จากคําว่ า “ความปลอดภัย” เป็ น “ความมัน่ คงปลอดภัย” ซึ่งจะตรงกับภาษาอังกฤษ คําว่ า
“securing”
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.2.7 เรื่อง หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ ไพรส์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศเอ็ น เทอร์ ไ พรส์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้และทักษะด้านระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์
เพื่อวางแผนกระบวนการทางธุ รกิ จ การวางโครงสร้ างของระบบธุ รกิ จ การพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
และพัฒนาระบบธุรกิจ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ ไพรส์ ที่เปี่ ยมด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตสํานึกสาธารณะที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

133 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 1 คน ระดับ
ปริ ญญาโท 5 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 80 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 16
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดํา เนิ นการ และให้การรั บรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ ไพรส์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ ไพรส์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. เนือ้ หาวิชาในหลักสู ตรกว้ างมากเกินไป
2. รายวิชา EIS 201 ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ ไพรส์ เนือ้ หาวิชายังไม่ ถูกต้ อง
เพราะไม่ ใช่ ทศั นคติของคนไทย
3. ในอนาคตควรเพิม่ รายวิชา Business Process Management
4. ให้ แก้ ไขชื่อรายวิชา ดังนี้
- ITE 475 ธุรกิจอัจฉริยะ เป็ น ข่ าวกรองธุรกิจ
- EIS 421 โครงแบบระบบเอ็นเทอร์ ไพรส์ เป็ น การจัดโครงแบบและอนุวตั ิ
ระบบเอ็นเทอร์ ไพรส์
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- EIS 370 ระบบบริหารโครงการธุรกิจ เป็ น ระบบจัดการโครงการธุรกิจ
5. ให้ ตดั รายวิชา EIS 366 การบริการการเงินระบบห่ วงโซ่ อุปทาน
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.3 เรื่อง ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.3.1 เรื่อง หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2551 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา ดังนี้
ชื่อหลักสู ตร
จาก หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริ การ
Bachelor of Technology Program in Service Science
เป็ น หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
Bachelor of Science Program in Medical Informatics
ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
จาก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริ การ
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology Program in Service Science
อักษรย่อ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (วิทยาการบริ การ)
อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Tech. (Service Science)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการแพทย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Medical Informatics)
อักษรย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สารสนเทศการแพทย์)
อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Medical Informatics)
2.2 เปิ ดวิชาใหม่และปรับย้ายกลุ่มวิชา ดังนี้
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2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1) เปิ ดวิชาใหม่ 6 รายวิชา
2) เปลี่ยนรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
3) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 60 หน่วยกิต เป็ น 56 หน่วยกิต
- หมวดวิชาชีพ-บังคับ
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 11 รายวิชา
2) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 6 รายวิชา
3) เปลี่ยนรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา 4 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา
- หมวดวิชาชีพ-เลือก
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 11 รายวิชา
2) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 4 รายวิชา
3) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ 4 รายวิชา
4) เปลี่ยนรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ 1 รายวิชา
5) ยกเลิกรายวิชา 9 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม 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
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
-

-

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

-

-

3 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
60 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
134 หน่ วยกิต

98 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
บริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ ว ให้ นําหลักสู ตรเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพือ่ พิจารณาและตรวจสอบก่ อน ทีจ่ ะเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัยต่ อไป โดย
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การเขียน ข้ อ 8 อาชี พที่สามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็ จการศึ กษา ยังไม่ ถูกต้ อง
โดยเฉพาะคําว่ า “ด้ านสารสนเทศการแพทย์ ” นั้น อ่ านแล้ วยังไม่ เข้ าใจ วิธีการเขียนต้ องเขียนให้ คนที่ไม่ รู้
สามารถอ่ านแล้ วเข้ าใจได้
2. ข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม ขอให้ เขียนใหม่
เพราะไม่ ตอบโจทย์ ในข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
3. รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ เช่ น BIO 135 ชีววิทยา PSO 103 กายวิภาคศาสตร์
และสรี รวิทยาพืน้ ฐาน PAT 205 พยาธิสรี รวิทยาเบือ้ งต้ น ไม่ จําเป็ นต้ องเรียนเนือ้ หาลึกซึ้ง ควรเรียนแค่
ระดับเบือ้ งต้ น
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4. เป็ นห่ วงในเรื่องอาชีพหลังจบการศึกษาว่ าหากจบการศึกษาไปแล้ วจะไปประกอบ
อาชีพอะไร และจะทํางานตําแหน่ งอะไรในภาครัฐได้ บ้าง
5. ให้ กลับไปพิจารณาเรื่อง Body of Knowledge
6. หากต้ องการเปิ ดหลักสู ตร ควรเรี ยนเรื่ อง การบริ หารความเสี่ ยงในระบบ HA
(Hospital Accreditation), Health Insurance, Health System ระบบฐานข้ อมูลโครงสร้ างของ
โรงพยาบาล และควรลดรายวิชาทางวิทยาศาสตร์
มติทปี่ ระชุม
3.3.2 เรื่อง

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คณะกายภาพบําบัด

คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลักสู ต รวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบําบัด
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2556) คณะกายภาพบําบัด ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2532 2542 2544 และ 2552
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับหลักสู ตรให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
และปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต เป็ น 142 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิตเป็ น 30 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเฉพาะ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
2.3.1 ปรับหน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่ จํานวน 27 รายวิชา
2.3.3 ปรับเงื่อนไขการเรี ยน ด้วยการปรับวิชาบังคับหรื อวิชาเรี ยนร่ วม
จํานวน 9 รายวิชา
2.3.4 ปรับรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ที่เป็ นของคณะ ปรับเงื่อนไขการเรี ยน ด้วยการยกเลิกวิชา
บังคับก่อน จํานวน 5 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2552 ได้ดงั นี้

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

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2552

ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
-

-

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

-

-

3 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

106 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
88 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
144 หน่ วยกิต

106 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
88 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
142 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบําบัด ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบําบัด เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลักสู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบําบัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และขอให้ เพิม่ จุดดํา ในหมวดวิชาเฉพาะ ของหัวข้ อทักษะทาง
ปัญญา ใน Curriculum Mapping ด้ วย
มติทปี่ ระชุม
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ และมีข้อแนะนําเพิม่ เติมว่ า ปัจจุบันมีคนพิการมากขึน้ ความ
ต้ องการนักกายภาพบําบัดจึงเพิม่ ขึน้ มหาวิทยาลัยจึงควรศึกษาข้ อมูล ปริมาณคนพิการในชุมชน เพือ่ เกิด
การเชื่อมต่ อระหว่ างวิชาการกับชุมชน
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3.4 เรื่อง

ขออนุมตั ิเปิ ดวิชาเลือกเสรี คณะศิลปะและการออกแบบ

คําขอ
คณะศิ ล ปะและการออกแบบ มี ค วามประสงค์ข อเปิ ดรายวิ ช าเลื อ กเสรี (Free
Electives) จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
ART 101
ศิลปะตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Arts)
ความเป็ นมาของรู ปแบบแนวคิดทางศิลปกรรม ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม งานสื่ อผสม
และสถาปั ตยกรรม มีวิวฒั นาการตามหลักสุ นทรี ยศาสตร์ ทางศิลปกรรมของชาติตะวันตก ที่มีความ
เชื่ อมโยงกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่ อ ศาสนา แนวความคิด สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยีของแต่ละยุคสมัย รวมทั้งแนวความคิดในการสร้างงานศิลปะ ตั้งแต่ยคุ โบราณ ยุคกลาง ยุค
ฟื้ นฟูศิลปะวิทยาการเรื่ อยมาจนตลอดศตวรรษที่ 19 และสิ้ นสุ ดในช่วงปลายศตวรรษที่ 20
Evalution of Styles, ideals and aesthetic principles of western art in various fields such
as painting, sculpture, mix media and architecture from ancient eras to the present day. Analysis of
works with reference to culture, history, religion, political science, society, economy, ethnic
foundations and technology of western countries in each period. Additional focus will be on the
development of critical thinking skills for the arts.
ART 102

ศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Arts)
ประวัติศาสตร์ ศิลปะจีน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงสมัยประวัติศาสตร์ ราชวงศ์เซี่ ย ถึง
ราชวงศ์ชิง ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย สมัยอารยธรรมลุ่มนํ้าสิ นธุถึงราชวงศ์โมกุล ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ศรี ลงั กาแบบอนุ ราธปุระถึงแบบโปลนนารุ วะ ประวัติศาสตร์ ศิลปะเขมรแบบฟูนนั ถึงแบบบายน และ
อิทธิพลที่มีต่อศิลปะและวัฒนธรรมไทยในช่วงสมัยต่างๆ
Chinese art history, pre-historic to historic period, the Xia to Qing Dynasty. Indian art
history, Indus Valley Civilization to Mughal Dynasty. Sri Lanka art history, Anuradhapura to
Polonnaruwa style, Khmer art history, Funan to Bayon style, and its influence on Thai arts and culture in
various periods.
ทั้งนี้ จะขอเปิ ดดําเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
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ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของคณะศิลปะและการออกแบบ ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ เ ปิ ดรายวิ ช าเลื อ กเสรี ของคณะศิ ล ปะและการออกแบบ เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.5 เรื่อง ขออนุมตั ิแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทน
องค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกที่ ม าจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ฯ ที่ สํา นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาจี นในระบบเศรษฐกิ จ โลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
3.6 เรื่อง

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kookmin University, Korea

คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทํา ความตกลงร่ ว มมื อทางวิ ชาการ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kookmin University, Korea
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ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kookmin University, Korea โดยมีกิจกรรมทางวิชาการที่จะ
ดําเนินการร่ วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดําเนินกิจกรรมด้านวิจยั
และจัดสัมมนา และแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
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
Kookmin University, Korea
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.7 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Yunnan College of
Foreign Affairs and Foreign Language
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทํา ความตกลงร่ ว มมื อทางวิ ชาการ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language
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ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language โดยมี
กิจกรรมทางวิชาการที่ จะดําเนิ นการร่ วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา พัฒนาหลักสู ตร
พัฒนาโปรแกรมการวิจยั และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
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
Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.8 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทํา ความตกลงร่ ว มมื อทางวิ ชาการ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้ อเท็จจริง
1) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกิจกรรมทางวิชาการที่จะดําเนินการ
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ร่ วมกัน ได้แก่ ด้านงานวิจยั โครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
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 ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.9 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริษทั นันทวัน จํากัด
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทํา ความตกลงร่ ว มมื อทางวิ ชาการ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั นันทวัน จํากัด
ข้ อเท็จจริง
1) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย รั งสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมื อทาง
วิชาการ กับ บริ ษทั นันทวัน จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในการพัฒนานักศึกษา บุคลากร
ทั้ง 2 องค์กร เสริ มสร้ างความร่ วมมือทางการศึกษา ด้านงานวิจยั และสร้างเครื อข่ายการประชาสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรต่อไป
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2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
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
บริ ษทั นันทวัน จํากัด
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
3.10

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

เรื่อง ขออนุมตั ิค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีข่ อเปิ ดดําเนินการใหม่

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขออนุ มตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ด
ดําเนินการใหม่ ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้ า และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Unified Program)
 เหมาจ่าย ปี การศึกษาละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน

160,000.00
640,000.00
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2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่างประเทศ
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
3. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาสังคม
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
4. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาครี เอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
5. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
6. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
7. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
8. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

4,000.00
10,000.00
194,000.00
1,400.00
256,800.00
2,000.00
3,200.00
321,000.00
2,700.00
5,000.00
582,400.00
2,000.00
3,200.00
318,300.00

3,000.00
466,000.00
2,000.00
3,200.00
300,300.00
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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 (ลําดับที่ 7-8) ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 (ลําดับที่ 1-6) เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

3.11 เรื่อง ขออนุมตั ิปรับค่ าหน่ วยกิต
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขออนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ ดังนี้
หลักสู ตรทีข่ ออนุมตั ปิ รับค่ าหน่ วยกิต
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายวิชาบรรยาย รหัสวิชา (เดิม) ITS (ใหม่) MEI หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน
เดิม
ใหม่

2,000.00
3,200.00
328,000.00

2,000.00
3,200.00
300,300.00

ในการขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ค่ าหน่ ว ยกิ ต สํา หรั บหลักสู ตรดัง กล่ า วข้า งต้น ได้ผ่า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 17 ตุลาคม
2555 เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศการแพทย์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4
4.1

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
เรื่อง

วาระการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กลัน่ กรองการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
เรื่อง ขออนุมัตกิ ารให้ ปริญญากิตติมศักดิ์

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ประเภททัว่ ไป
ข้ อเท็จจริง
ด้ว ยมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จะจัด พิ ธี ป ระสาทปริ ญญา ประจํา ปี 2555 จึ ง พิ จ ารณา
เห็นสมควรให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ แก่ผทู ้ รงคุณวุฒิ ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประวัติการทํางานที่
ส่ งเสริ มการพัฒนาแก่สงั คมในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยรังสิ ตในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 19 กันยายน 2555 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
2. คณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบให้มอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ประเภททัว่ ไป แก่บุคคลดังนี้
- ปริ ญญาศิ ลปศาสตรดุ ษฎี บ ัณฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ สาขาวิ ชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิ จและ
การเมือง
ได้แก่ 1. Mr.Shinzō Abe
2. Ms.Anuradha Koirala
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ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อง กําหนดชั้นสาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญา
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ความว่า
ข้อ 3 สถาบันจะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ได้เฉพาะในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบัน
นั้น และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้นแล้ว
ข้อ 4 บุคคลที่สมควรได้รับปริ ญญากิตติศกั ดิ์ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศักดิ์ ประเภททั่ว ไป สํา หรั บ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ใช้ค วามรู ้
ความสามารถในสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์น้ นั จนเป็ นที่ประจักษ์ว่าได้ทาํ ชื่อเสี ยงประกอบคุณ
งามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์ และเป็ นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ และให้มอบได้สําหรับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์หรื อสาขาวิชาศิลปศาสตร์เท่านั้น
ทั้งนี้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองทําหน้าที่กลัน่ กรองและเสนอชื่อ
ผูท้ ี่สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบัน เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ อง
เพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ โดยกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่ า เป็ นการดีทมี่ หาวิทยาลัยใช้
การศึกษาเป็ นเครื่องมือสร้ างความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นบ้ าน โดยเฉพาะเรื่องไทยกับญี่ปุ่นมีความสํ าคัญ มี
งานวิจยั ชี้ให้ เห็นว่ าประเทศทีม่ ีความเหลือ่ มลํา้ สู งสุ ดคือสหรัฐอเมริกา ประเทศทีม่ คี วามเหลือ่ มลํา้ น้ อย
ทีส่ ุ ด คือ ญี่ปุ่น จึงเป็ นเรื่องที่น่าศึกษาต่ อไป
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อืน่ ๆ
5.1 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ. 2556
ด้วยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอกําหนดการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ. 2556 โดยจะจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดังนี้
ลําดับที่
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 3/2556
ครั้งที่ 4/2556

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

วัน เดือน ปี
13 มีนาคม 2556
19 มิถุนายน 2556
18 กันยายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ

5.2

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

เรื่อง

ตามมติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 ได้กาํ หนด
ให้มีระบบและวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ประเด็นและขอบเขตการประเมิน
1.1 การทําหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
1.2 การทําหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของ
สกอ. และ สมศ.
2. รู ปแบบการประเมิน
2.1 การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2.2 กําหนดระดับประเมิน 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.3 ให้มีบนั ทึกข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
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3. ระยะเวลาการประเมิน
3.1 ให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยทุก 2 ปี คือสิ้ นปี ที่ 2 และสิ้ นปี ที่ 4 ของ
วาระสภามหาวิทยาลัย โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน
3.2 การประเมินตนเองครั้งแรก ให้กระทําให้แล้วเสร็ จ ภายใน 45 วัน นับจากสภาให้ความ
เห็นชอบ
ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็ นผูจ้ ดั ทําเอกสาร “แบบประเมินตนเองของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย” โดยให้ปรึ กษาและขอความเห็นชอบจาก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ) เพื่อดําเนินการให้แล้วเสร็ จตาม
กําหนด
ข้ อพิจารณา
1. สภามหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองครั้งแรก เมื่อสิ้ นปี ที่ 2 ของวาระสภา คือ
แล้วเสร็ จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีผลการประเมินดังนี้
ผลการประเมิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้กรอกแบบสอบถาม และส่ งคืน จํานวน 14 ท่าน จาก 17 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 82.35 โดยมีผลการประเมินดังนี้
ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกีย่ วกับการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ค่ าเฉลีย่
แปลความ
รายการประเมิน
4.29
มาก
1. สภามหาวิทยาลัยกําหนดหรื อทบทวนนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
4.14
มาก
2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดหรื อทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
4.71
มากที่สุด
3.สภามหาวิทยาลัยปฏิบตั ิตามข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.36
มาก
4.สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
4.29
มาก
5.สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี
4.79
มากที่สุด
6.กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่ วมประชุมและมีส่วนร่ วมในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
4.64
มากที่สุด
7.กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่ วมและมีส่วนร่ วมในการประชุม
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คณะกรรมการ อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
8.สภามหาวิทยาลัยดําเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลมีการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
9.เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามอํานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
10.เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุ ปผลและรายงานการดําเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีขอ้ เสนอแนะเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็ น
ประจําทุกปี
รวม

4.86

มากที่สุด

4.64

มากที่สุด

4.57

มากที่สุด

4.53

มากทีส่ ุ ด

2. บัดนี้ วาระสภามหาวิทยาลัยชุดปั จจุบนั จะสิ้ นสุ ดในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 (ครบ 4 ปี ) จึงจะถึง
กําหนดการประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง
ข้ อเสนอ
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จึงเรี ยนเสนอต่อสภา เพื่อให้ความเห็นชอบในการ
ประเมินตนเอง โดยใช้ระบบ และวิธีการตามหลักเกณฑ์เดิมที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิไว้เมื่อการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

5.3

กําหนดวันประสาทปริญญา ประจําปี 2555

เรื่อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะจัด
พิธีประสาทปริ ญญาประจําปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 (เอกสารดังแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบ
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5.4

เรื่อง

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 1,500 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 1,500 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะเทคนิคการแพทย์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะกายภาพบําบัด
4. คณะการแพทย์แผนตะวันออก
5. คณะทัศนมาตรศาสตร์
6. คณะวิทยาศาสตร์
7. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
11. คณะศิลปะและการออกแบบ
12. คณะดิจิทลั อาร์ต
13. คณะบริ หารธุรกิจ
14. คณะนิเทศศาสตร์
15. คณะศิลปศาสตร์
16. คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
17. คณะนิติศาสตร์
18. คณะบัญชี
19. คณะเศรษฐศาสตร์
20. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
21. วิทยาลัยดนตรี
22. สถาบันการบิน

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
14
5
35
21
6
38
113
13
58
18
55
12
350
376
81
133
32
30
22
34
7
16
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คณะ
23. วิทยาลัยนานาชาติ
24. สถาบัน Chinese Business School
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
17
14
1500

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 1
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 1,500 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

5.5

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 277 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 277 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
8
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สาขาวิชา
2. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
3. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
6. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
9. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
10. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
11. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
12. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต
14. สาขาวิชาการออกแบบ
15. สาขาวิชาดนตรี
16. สาขาวิชานิติศาสตร์
17. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์ เน็ต)
19. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
21. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
89
10
11
15
15
11
1
13
2
21
7
6
11
4
3
10
9
25
2
4
277

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 277 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ

5.6

ขออนุมตั ิการให้ ปริญญาแก่ ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 8 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 8 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. สาขาวิชาการศึกษา
2. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
5
3
8

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 8 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ
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5.7

เรื่อง

ยุทธศาสตร์ การศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซียน

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการนําเสนอข้อพิจารณา เรื่ อง การกําหนดยุทธศาสตร์
การศึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่ องจุดแข็งของประเทศ และอาศัยการศึกษาเป็ นเครื่ องมือพัฒนาจุดแข็ง
ดังกล่าว เพื่อเตรี ยมความพร้อมที่จะก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน (โดยการเสนอด้วยวีดิทศั น์) ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนแนวความคิด เรื่ อง กระบวนการศึกษาและเป้ าหมายการศึกษา โดยทํา
ให้การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันและทุกคนสามารถค้นพบความถนัดและศักยภาพของตนได้
โดยถือว่า “การศึกษาเป็ นนวัตกรรม” มีกระบวนการเรี ยนรู ้ วิธีเรี ยนรู ้ วิธีประเมินผล ที่หลากหลาย พ้น
ไปจากห้องสี่ เหลี่ยมและกรอบเก่าๆ
2. การวิเคราะห์จุดแข็ง เพื่อกําหนดศักยภาพของประเทศ ให้ชดั เจน ซึ่งในปั จจุบนั
ประเทศไทยมีจุดแข็งหรื อศักยภาพที่โดดเด่น 4 ด้าน คือ การเกษตร การท่องเที่ยว การแพทย์(รวมถึง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง) และศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Art)
(รายละเอียดตามวีดิทศั น์)
อธิการบดีได้รายงานเพิ่มเติมว่า จากแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริ มให้คณะ
และหน่วยงานที่มีความพร้อม สร้างและพัฒนากิจกรรมและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประเทศตามที่กล่าวข้างต้น โดยใน 2 เดือนที่ผา่ นมา มีการดําเนินการเรื่ องที่สาํ คัญ 3 เรื่ อง คือ
1. การสร้ างโรงงานผลิตยาสมุนไพร ของคณะเภสั ชศาสตร์
ด้วยความร่ วมมือกับจีน มหาวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้สร้างโรงงานผลิตยา
สมุนไพร ชื่อ Sun Herb Thai Chinese Manufacturing ซึ่งได้ทาํ พิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2555
โครงการนีม้ มี ิตทิ างสั งคมหลายประการ คือ
- เป็ นความร่ วมมืออย่างเป็ นรู ปธรรมระหว่างไทยกับจีน ซึ่งที่ผา่ นมา ความร่ วมมือกับจีน
มักอยูใ่ นรู ปของ “การเรี ยนภาษาจีน” แต่กรณี น้ ี จีนให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ เพราะเป็ น
ความร่ วมมือในด้านเทคโนโลยี
- เป็ นโรงงานผลิตยาแห่งแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
- ได้เชื่อมโยงกับประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสิ นธุ์
คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก ได้ให้ความรู ้และส่ งเสริ มให้ประชาชนมุสลิม
ปลูกพืชสมุนไพร โดยโรงงานผลิตยาของมหาวิทยาลัย รับซื้อวัตถุดิบ (ปั จจุบนั เริ่ มผลิต
และเริ่ มมี Order แล้ว)
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2. การจัดทําภาพยนตร์ Animation เรื่อง “อโยธยา”
ด้วยการเชื่อมแนวคิดเรื่ องพัฒนาการท่องเที่ยวและศิลปะสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัย
เห็นว่า มรดกโลกอยุธยา อยูใ่ นสภาพปรักหักพัง จึงเห็นควรสร้างอยุธยาใหม่ในโลกเสมือนจริ งเพือ่ ให้
เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปได้มี โอกาสศึกษาเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านประวัติศาสตร์และศิลปะรวมทั้งเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในระดับโลกโดยคณะ Digital Art คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่ วมมือกัน
ดําเนินการ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท
ขณะนี้ “ภาพยนตร์ตวั อย่าง” ได้จดั ทําแล้วเสร็ จ (ซึ่งจะฉายให้ที่ประชุมได้รับชม)
3. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน IT มาพัฒนาการเรียนการสอน
เช่น โครงการ Smart Classroom ที่นกั ศึกษาใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับชั้นเรี ยนผ่าน
Smart Board (รายละเอียด ตามที่ผชู ้ ่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีรายงาน)
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมให้ ความเห็นชอบแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยนําเสนอ
โดยคณะกรรมการมี
ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. ขอบคุณมหาวิทยาลัยทีน่ ําประเด็นนีม้ าเสนอ เพราะเป็ นเรื่องสํ าคัญ ปัจจุบันนโยบาย
การศึกษาของประเทศยังขาดความชัดเจนว่ า คืออะไร และจะไปในทิศทางใด
2. ปัจจุบัน Internationalization มีความสํ าคัญ ทําอย่ างไร การศึกษาจะเตรียมคนสู่
ประชาคมโลก ซึ่งกว้ างกว่ าอาเซียน
3. สิ่ งทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ตนําเสนอ เป็ นก้ าวสํ าคัญของแนวคิดทีว่ ่ า “ราษฎร์ นํารัฐ” การ
สร้ างหนัง “อโยธยา” การสร้ าง Smart Classroom เป็ นตัวอย่ างหนึ่งที่แสดงให้ เห็นว่ ามหาวิทยาลัยเอกชน
มีความคล่ องตัวทีจ่ ะทํามากกว่ ามหาวิทยาลัยรัฐ จึงควรสนับสนุน และชื่นชมทีม่ หาวิทยาลัยมีจนิ ตนาการ
และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
4. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้ านคน ซึ่งมากเป็ น 2
เท่ าของสหรัฐอเมริกา “การท่ องเทีย่ ว” จะช่ วยให้ เกิดการรวมตัว หรือร่ วมกันได้ เร็วทีส่ ุ ด เช่ น ทําระบบ
ท่ องเทีย่ วอาเซียนหรือสุ วรรณภูมิ ซึ่งก็จะได้ ประโยชน์ ร่วมกัน และช่ วยลดความขัดแย้ งระหว่ างชาติ
5.8

เรื่อง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตชุดปัจจุบัน ครบวาระ

ด้วยในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตชุดปัจจุบนั จะครบ
วาระ 4 ปี มหาวิทยาลัยจึงจะดําเนินการเรื่ องขอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามมาตรา 28
แห่ง พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยกรรมการสภาชุดใหม่ (ไม่รวมนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่รัฐมนตรี แต่งตั้ง และอธิการบดีซ่ ึงเป็ นกรรมการสภาโดยตําแหน่ง)
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ผูร้ ับใบอนุญาตจะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อ จํานวนไม่เกิน 14 ท่าน ทั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 28 (3) และมาตรา 31
แห่ง พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
มหาวิทยาลัยรังสิ ตโดยผูร้ ับใบอนุญาต จึงขอเชิญทุกท่านรับเป็ นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรังสิ ตอีกวาระหนึ่ง
เลิกประชุมเวลา 20.00 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

