รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
8.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
9.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม
12. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
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

ผู้ลาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
คณบดีวทิ ยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง
แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1
เรื่ อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2

เรื่ อง
1.2.1

เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2556 (มติเวียน ครั้งที่ 1/2557)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออกหลักฐาน
รับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รวมจํานวนทั้งสิ้ น 163 คน มีรายละเอียดดังนี้

3

1.
2.
3.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556
คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน
2
คณะเทคนิคการแพทย์
จํานวน
145
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
จํานวน
16
รวมทั้งสิ้ น

163

คน
คน
คน
คน

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2557 เรื่ อง ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2557 เรื่ อง ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่
ผู ส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2556 (มติ เวีย น ครั้ งที่ 1/2557) ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
1.2.2 เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2556 และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
(เพิม่ เติม) (มติเวียน ครั้งที่ 2/2557)

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 และภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพือ่ นําเอกสารไปใช้ในการ
ประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน โดย
มีรายละเอียดดังนี้

4

1.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556
คณะกายภาพบําบัด
จํานวน
47
รวมทั้งสิ้ น

1.

47

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน
1
รวมทั้งสิ้ น

1

คน
คน
คน
คน

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2557 เรื่ อง ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 และระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2557 เรื่ อง ขออนุ มตั ิ การให้ปริ ญญาแก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 และระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) (มติเวียน ครั้งที่ 2/2557) ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 29 เมษายน 2557
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
1.2.3 เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2556 (มติเวียน ครั้งที่ 3/2557)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 มีนกั ศึกษามหาวิทยาลัย จะต้องออกหลักฐาน
รับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556 รวมทั้งหมด 992 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

5
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556
1. คณะศิลปศาสตร์
จํานวน 112 คน
2. คณะบริ หารธุ รกิจ
จํานวน 182 คน
3. คณะนิเทศศาสตร์
จํานวน 54 คน
4. คณะศิลปะและการออกแบบ
จํานวน 5 คน
5. คณะกายภาพบําบัด
จํานวน 1 คน
6. คณะเทคนิคการแพทย์
จํานวน 3 คน
7. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน 2 คน
8. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จํานวน 133 คน
9. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน 55 คน
11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
จํานวน 1 คน
11. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน 32 คน
12. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 48 คน
13. วิทยาลัยนานาชาติ
จํานวน 2 คน
14. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
จํานวน 148 คน
15. คณะนิติศาสตร์
จํานวน 45 คน
16. คณะเศรษฐศาสตร์
จํานวน 10 คน
17. คณะการแพทย์แผนตะวันออก
จํานวน 58 คน
18. วิทยาลัยดนตรี
จํานวน 21 คน
19. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จํานวน 17 คน
20. คณะบัญชี
จํานวน 58 คน
21. คณะทันตแพทยศาสตร์
จํานวน 1 คน
22. สถาบันการบิน
จํานวน 2 คน
23. คณะดิจิทลั อาร์ ต
จํานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้ น 992 คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2556 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา

6
แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ต่อท่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
โปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2557 เรื่ อง ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2556 (มติ เวียน ครั้งที่ 3/2557) ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 1/2556
โดยไม่ มีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3
3.1 เรื่ อง

เรื่ อง

เรื่ อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ
ด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)

ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วิทยาลัยนานาชาติจีน
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คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ เปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยนานาชาติจีน
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต (หลัก สู ตรนานาชาติ ) (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วิทยาลัยนานาชาติจีน มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทกั ษะความสามารถการจัดการธุ รกิจ โดยเฉพาะธุ รกิจด้าน
ชาติไทย จีน มีความเป็ นผูน้ าํ มีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม และมีจรรยาบรรณของ
การเป็ นนักจัดการธุ รกิจ
1.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริ หารธุ รกิจ ที่มีทกั ษะในการบริ หารจัดการธุ รกิจผ่าน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วามรู ้ คามเข้า ใจในเรื่ อ งการตลาด กลยุท ธ์ เทคโนโลยี และ
รู ปแบบที่เกี่ยวข้อง
1.3 เพื่ อผลิ ตมหาบัณฑิ ตด้านการบริ หารธุ รกิ จ ที่ มี ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์
ตลาดของการจัดการธุ รกิจ รวมทั้งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
กลยุท ธ์ แ ละนโยบาย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ตลาดของธุ รกิ จ โดยเฉพาะตลาดระหว่า ง
ประเทศไทยกับจีน
1.4 เพื่ อ ผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจ และมี ท ัก ษะในการวิเคราะห์ ด้า น
การเงิ น การลงทุ น รวมทั้งเรื่ องที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น เรื่ องของหลัก ทรั พ ย์ สิ น ทรั พ ย์
ความเสี่ ยงในการลงทุน ตราสารอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
1.5 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ ความเข้าใจในด้านการจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่
อุปทาน รวมทั้งเข้าใจกลยุทธ์ในการจัดซื้อ จัดหา มีทกั ษะในเรื่ องการจัดการขนส่ ง
การจัดคลังสิ นค้าและการกระจายสิ นค้า
1.6 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ดา้ นบริ หารธุ รกิจ และมีทกั ษะด้านภาษาต่างประเทศ
ที่จะสามารถปฏิบตั ิงานด้านบริ หารธุ รกิจในลักษณะข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
ดําเนินธุ รกิจระหว่างไทยกับจีน
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2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู ้

จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

42 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 3 – 6 หน่ วยกิต

21 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

42 หน่ วยกิต

-

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 2 คน ระดับปริ ญญาโท
3 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 30 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 6
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยนานาชาติจีนได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557
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2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหา
บัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยนานาชาติจีน เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยนานาชาติจีน เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้ า 2 ข้ อ 8 (8.2) อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ ห ลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษา (นั ก บริ ห าร
โครงการ) ไม่ มีรายวิชารองรับ
2. หน้ า 4 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ให้ เพิ่ ม ข้ อ ความถึ ง
สถานการณ์ ว่ามีการลงทุนอย่ างไร และข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม ให้ ระบุว่า
สั งคมและวัฒนธรรมกําลังมีลักษณะอย่ างไร เช่ น ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต กับการใช้ สินค้ าทางอินเทอร์ เน็ตมีจํานวนมาก
ขึน้ อย่ างไร คนรุ่ นใหม่ ใช้ อุปกรณ์ สื่อสารมากขึน้ เพราะเหตุใด และภาษาจีนมีผ้ ูใช้ ในการทําธุรกิจมากขึน้ เพียงใด
3. หน้ า 6 ข้ อ 13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา หลักสู ตรอื่น
ให้ ระบุรายวิชาของหลักสู ตรอื่นๆ ลงไปด้ วย
4. ให้ แก้ ไขวิธีการเขียนคําอธิบายรายวิชา รายวิชา MGT 662 การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ และ
การวิเคราะห์ แผนธุรกิจ โดยให้ ระบุเป็ นหัวข้ อทีจ่ ะสอนเพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ ร้ ู ว่าจะเรี ยนเรื่ องอะไรบ้ าง
5 ให้ แก้ ไขคําอธิ บายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของรายวิชา MGT 675 วิธีวิจัย
ธุ ร กิจ ที่ ระบุ ว่ า เพื่ อ ให้ ส ามารถเสนอโครงสร้ า งการวิ จั ยเพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ าอิส ระต่ อ ไป (A research
proposal will be conducted and further study as the independent study.) ให้ ข้อความตรงกัน
6. รายวิชา MGT 672 กลยุทธ์ การเป็ นผู้นํา ผู้ประกอบการและการสร้ างทีมงาน มีเนื้อหา
น้ อยเกินไป ซํ้ ากัน ให้ แก้ ไขโดยระบุหัวข้ อที่จะสอนให้ ชัดเจน ส่ วนคําว่ า Concept และคําว่ า role ให้ เติม s
ต่ อท้ ายด้ วย
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7. ให้ แก้ ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายวิชา MGT 681 ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมการจัดการความรู้ และการเปลี่ยนแปลงองค์ การ Innovation Development, Knowledge Management and Organization Change) ให้ ตรงกัน
8. แก้ ไขชื่ อ รายวิชา MGT 683 จรรยาบรรณธุรกิจและบรรษัทภิบาล คําว่ า บรรษัทภิบาล
เป็ น ธรรมาภิบาล หรื อ กํากับดูแลทีด่ ี และในเนื้อหาวิชาควรยกตัวอย่ างว่ามีข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง อะไรบ้ าง
9. แก้ ไ ขคํ า ผิ ด ในคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า EBS 672 การตลาดบนอิ น เทอร์ เน็ ต จากคํ า ว่ า
อินเตอร์ เน็ต เป็ น อินเทอร์ เน็ต ทุกคํา
10. ให้ ลดจุ ดดํา ใน Curriculum Mapping ของรายวิชาที่ไม่ จําเป็ นออกไปบ้ าง โดยเฉพาะ
รายวิชาทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกับหัวข้ อทักษะการวิจัย
11. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไข การเขียนคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา โดยเขียนเป็ นหัวข้ อว่ า
มีสาระสํ าคัญอะไรบ้ าง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 หลักสู ตรการแพทย์ แผนจีนบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะการแพทย์ แผนตะวันออก
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ เปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรการแพทย์แผนจี น
บัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรการแพทย์แผนจี นบัณ ฑิ ต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะการแพทย์แผน

ตะวันออก มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตสาขาการแพทย์แผนจี น ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ เพื่ อปฏิ บ ัติ
หน้าที่ในฐานะผูป้ ระกอบโรคศิลปะทางด้านการแพทย์แผนจีน ในการรักษาโรค
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1.2

1.3
1.4
1.5

ส่ งเสริ มสุ ขภาพและความงาม เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู สู่ สังคม ชุ มชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตสาขาการแพทย์แผนจี นที่ มีความรู ้ และสามารถสอบวัดความรู ้
สําหรั บ ผูป้ ระกอบโรคศิ ลปะสาขาเภสั ช กรรมไทย ซึ่ งสามารถวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน ประกอบธุ รกิจด้านการผลิตยาสุ มนไพรจีน ทั้งในโรงงาน
และร้านขายยาสมุนไพรได้
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน ที่มีความสามารถประยุกต์องค์ความรู ้ทาง
การแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปั จจุบนั ในการบริ การทางด้านสุ ขภาพ
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถศึ ก ษาต่ อ ในสาขาแพทย์ท างเลื อ ก และ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
เพือ่ ให้คณะการแพทย์แผนตะวันออกเป็ นสถาบันทางด้านการแพทย์ตะวันออกที่มี
ทั้งหลักสู ตรการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนตะวันออก
แบบบูรณาการ

2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพบังคับ
- ฝึ กเวชปฎิบตั ิ

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต

145 หน่ วยกิต
45 หน่วยกิต
80 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต

181 หน่ วยกิต
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3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 11 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 4 คน ระดับปริ ญญาโท
3 คน และระดับปริ ญญาตรี 4 คนโดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 40 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา
1 : 3.6
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรั บรองหลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิ ต (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2557) คณะการแพทย์แผนตะวันออก ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรการแพทย์แผนจีน
บัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2557) คณะการแพทย์แผนตะวันออกเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิ ต
(หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2557) คณะการแพทย์แผนตะวันออก เพื่ อ นํา เสนอต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ และข้ อสั งเกตดังนี้
1. การกําหนดให้ นักศึกษาชั้ นปี ที่ 2 ไปเรียนภาษาจีน เป็ นระยะเวลา 1 ปี ทีม่ หาวิทยาลัย
Harbin Institute of Technology และ Heilongjiang University of Chinese Medicine ประเทศสาธารณรั ฐ
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ประชาชนจีน นั้น คณะกรรมการฯ ได้ แสดงความเป็ นห่ วงและมีข้อสั งเกตด้ านการบริหารจัดการ เนื่องจากสภาพ
อากาศในช่ วงฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิติดลบ จึงเกรงว่ าสภาพอากาศจะเป็ นอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา
2. หน้ า 74 รายวิชา TCM 260 การผลิตตํารั บยาสมุนไพรจีนในระดับอุตสาหกรรม และ
การบริ หารจัดการโรงงาน คําว่ า การบริ หารจั ดการโรงงาน ภาษาอังกฤษควรแก้ เป็ น Unit Management และ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตกคําว่ า Powder ซึ่ งแปลว่ า ยาผง และ ให้ เติมเครื่ องหมาย “ , ” ต่ อจากคําว่ า
(ointment, gel and cream)
3. หน้ า 75 รายวิชา TCM 261 การประเมินคุณภาพสมุนไพรจีนและตํารับยาสมุนไพรจีน
คําว่า chinese ให้ แก้ ไขเป็ น C ตัวใหญ่ ทุกคํา
4. หน้ า 77 รายวิชา TCM 420 อายุรศาสตร์ ภายนอกทางการแพทย์ แผนจีน ควรใช้ คําว่ า
แพทย์ แผนจีนภายนอก และ TCM 421 อายุรศาสตร์ ภายในทางการแพทย์ แผนจีน 1 ควรใช้ คําว่ า แพทย์ แผนจีน
ภายใน ไม่ ควรใช้ คําว่ า อายุรศาสตร์ ภายนอก และอายุรศาสตร์ ภายใน เพราะทางการแพทย์ คําว่ า อายุรศาสตร์
หมายถึง ภายใน และคําว่ า อายุรศาสตร์ ภายนอก จะใช้ คําว่ า ศัลยศาสตร์
5. หน้ า 77 รายวิชา TCM 421 อายุรศาสตร์ ภายในทางการแพทย์ แผนจีน 1 ขอให้ เพิม่
ข้ อความทีห่ ายไปของคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2 นับจากบรรทัดล่าง
6. หน้ า 81 รายวิชา TCM 191 ไทเก๊ กและชี่กง คําว่ า Qi Gong ให้ เขียนเหมือนกันทุกคํา
7. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไข การเขียนคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา โดยเขียนเป็ นหัวข้ อว่ า
มีสาระสํ าคัญอะไรบ้ าง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม
3.2 เรื่ อง

คําขอ

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

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 โครงสร้างหลักสู ตร
เปิ ดแผนการศึกษาเพิ่มเติม คือ แผน ก แบบ ก 1
2.2 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
ยกเลิกวิชาจํานวน 1 วิชา คือ CSC 504 ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 หมวดวิชาบังคับ
2.3.1 ปรับชื่อวิชาและคําอธิ บายรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาเลือก
2.4.1 ปรับชื่อวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.4.2 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา
2.4.3 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.4.4 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.4.5 ยกเลิกรายวิชาจํานวน 2 รายวิชา
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3 โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 1
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม
* ไม่นบั หน่วยกิต

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2557

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3 – 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึ ก ษา (หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2557
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ จัดรายวิชาให้ สอดคล้ องกับอาชีพ หน้ า 2 ข้ อ 8.1 ผู้บริ หารสถานศึกษา หากผู้เรียน
ต้ องการเป็ นผู้บริ หารสถานศึ กษาต้ องเรี ยนวิชาอะไร เพราะไม่ มีรายวิชาใดพูดถึงโรงเรี ยน การตลาด และ ข้ อ 8.3
ศึกษานิเทศก์ ไม่ มีรายวิชาทีก่ ล่ าวถึงการเป็ นศึกษานิเทศก์
2. หน้ า 4 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ต้ องอธิบายให้ ชัดเจนว่ าอะไรที่
เกีย่ วข้ องกับสถานศึกษา เพราะประเด็นเหล่ านีค้ ือจุดสํ าคัญของหลักสู ตร และข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนา
ทางสั งคมและวัฒนธรรม ต้ องขยายความให้ สอดคล้องกับข้ อ 11.1
3. หน้ า 4 ข้ อ 12.1 การพัฒนาหลักสู ตร ให้ เขียนใหม่ ว่ามีความคิดอย่ างไร ทําไมถึงต้ องทํา
หลักสู ตรนีข้ นึ้ มา
4. ขอให้ ทบทวน รายวิชา EDU 501 พื้นฐานระบบการศึ กษา เนื่ องจากมี เนื้ อหาวิช ามาก
เกินไป ควรนําเรื่ องการเปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต่ างๆ มาพัฒนาเป็ นอีก 1 รายวิชา
5. รายวิชา EDU 662 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึ กษา เนื้อหาวิชากล่ าวถึง
การวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศขององค์ การ นั้น ควรจัดเป็ นหัวข้ อใหม่ สิ่ งสํ าคัญของเนื้อหาด้ านระบบสารสนเทศ
หายไป ควรจะอธิ บ ายโครงสร้ า งและหน้ าที่ ข องระบบสารสนเทศว่ าต้ อ งนํ ามาจั ด การศึ ก ษาอย่ า งไร และใน
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เนื้อหาวิชาที่ระบุว่า การเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึ กษาตาม
อัธ ยาศั ย ข้ อ ความดั งกล่ าว มองว่ าเป็ นไปไม่ ได้ เพราะไม่ ส ามารถเพิ่ม คุ ณ ภาพในรู ป ของการศึ ก ษาได้ และไม่
เกีย่ วข้ องกับรายวิชานี้
6. รายวิช า EDU 672 การบริ หารหลัก สู ต ร การจั ด การการเรี ยนรู้ และการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา เนื้ อหาวิชาต้ องมีหัวข้ อเกี่ยวกับคุณภาพการศึ กษาที่ต่างประเทศสนใจ และการประเมินผลทางด้ าน
การศึ กษาต้ องนํ าตัวอย่ างให้ นักศึ กษาได้ เรี ยนรู้ เพื่ อนํ ามาวิเคราะห์ ให้ มากขึ้น เพราะนั กศึกษาไม่ รู้ ว่าจะนํ าไปใช้
อย่ างไร
7. ขอให้ เพิม่ ข้ อมูล ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ให้ ครบทุกคน
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.2 หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการศึ ก ษาระบบสองภาษา (หลัก สู ต ร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึ กษาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา
2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ตัดแผนการศึกษา แผน ข ออกจากหลักสู ตร
2.2 หมวดวิชาบังคับ
2.2.1 ปรับคําอธิ บายรายวิชา EDU 609 ระเบียบวิธีวจิ ยั และการเขียนรายงาน
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2.3 หมวดวิชาเลือก
2.3.1 ปรับคําอธิ บายรายวิชา EDU 664 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการศึกษา
3 โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
หมวดวิชา
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
3 – 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2557

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2557

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

-

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรั บปรุ งและให้การรั บ รองหลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา
ระบบสองภาษา (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2557
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้ า 4 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ต้ องอธิบายให้ ชัดเจนว่ าอะไร
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับสถานการณ์ นี้ เพราะเป็ นประเด็นสํ าคัญของหลักสู ตร และ ข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนา
ทางสั งคมและวัฒนธรรม ต้ องแก้ ไขใหม่ โดยขยายความว่ าสถานการณ์ คืออะไร ทําไมถึงต้ องทําเรื่ องนี้
2. ให้ แก้ ไข รายวิชา EDU 606 การศึ กษาและสั งคม : แนวคิดทางทฤษฎี เนื่ องจากชื่ อวิชา
กับคําอธิบายรายวิชาไม่ ตรงกัน
3. ให้ แก้ ไขคําอธิบายรายวิชา EDU 607 การเรียนรู้ ภาษาของผู้เรี ยนสองภาษา ที่กล่ าวถึง
เรื่ อง ผลงานการวิจัยการเรี ยนรู้ ภ าษาแม่ และภาษาที่สอง.... นั้ น เห็ นว่ าน่ าจะสอนหลัก การก่ อน แล้ วค่ อยนํ า
งานวิจัยมาศึกษา และให้ ระบุหัวข้ อทีจ่ ะสอนว่ ามีสาระสํ าคัญอะไรบ้ าง
4. ให้ เพิม่ ข้ อมูล สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา ของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ให้ ครบถ้ วน
5. รายวิชา EDU 631 การบริ หารจั ดการโรงเรี ยนและการเปลี่ยนแปลง กับรายวิชา EDU
633 การเงิ น และงบประมาณโรงเรี ยน หากไม่ มี นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย น ควรนํ า ไปไว้ ในหลั ก สู ต รการบริ ห าร
การศึกษา
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6. ให้ แก้ ไขคําว่ า อินเตอร์ เน็ ต เป็ น อินเทอร์ เน็ ต และคําว่ า เด็ก เป็ น ผู้ เรี ยน ในรายวิช า
EDU 641 เทคโนโลยีและสื่ อคอมพิวเตอร์ เพื่อการสอน
7. ให้ แ ก้ ไ ขคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า EDU 643 ภาษาอั ง กฤษเป็ นภาษาสากลในการสื่ อสาร
เนื่องจากมีเนื้อหาวิชาน้ อย ไม่ ค่อยมีสาระสํ าคัญ ควรเพิม่ เรื่ องทีส่ ํ าคัญเข้ าไปด้ วย
8. วิชาเลือก มีจํานวนรายวิชามากเกินไป ขอให้ ตัดรายวิชาที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับหลักสู ตรออก
บ้ าง และควรนํารายวิชา EDU 653 การยกระดับผลสั มฤทธิ์ของผู้เรี ยนสองภาษา กับ EDU 654 ทักษะการสั งเกต
ชั้ นเรียน มารวมกันเพื่อให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ หลายๆ เรื่ อง
9. การเขียนคําอธิ บายรายวิชาต้ องเขียนให้ ชั ดเจน ให้ คนอ่ านเข้ าใจ ว่ าแต่ ละรายวิชาจะ
สอนเรื่ องอะไรบ้ าง
10. ให้ เพิม่ ข้ อมูลผลงานทางวิชาของ ดร.สั นติ กิจลือเกียรติ ทีก่ าํ ลังดําเนินการ
11. ควรนํ า ผลสะท้ อ นจากนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไปแล้ ว มาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เป็ น
ประโยชน์ กบั หลักสู ตร
คณะกรรมการฯ ฝากข้ อ สั งเกต เรื่ อ งรายวิช าในหลัก สู ต ร ปี การศึ ก ษา 2553 ควรนํ า มา
ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ ท้งั หลักสู ตรดีขนึ้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
ข้ อเท็จจริง

คณะทัน ตแพทยศาสตร์ ได้มี ก ารเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ด และปรั บ ข้อ ความในข้อ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต ว่าด้วย การศึ ก ษาเพื่ อปริ ญ ญาทันตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต พ.ศ. 2558 เพื่ อให้ มี ค วามชัดเจน
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สอดคล้ อ งกับ หลัก สู ตรที่ ป รั บ ปรุ ง โดยข้อ บัง คับ ฯ ดัง กล่ า วจะเริ่ ม ใช้ ต้ ัง แต่ ปี การศึ ก ษา 2558 เป็ นต้น ไป
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า สภาสถาบั น มี อ ํ า นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึ ง การออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาทันตแพทยศาสตร
บัณ ฑิ ต พ.ศ. 2558 ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ แ ก้ไ ขข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่า ด้ว ย การศึ ก ษาเพื่ อ ปริ ญ ญาทัน ต
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.4 เรื่ อง
คําขอ

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

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ.
2556) จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ )
CHM 102 เคมีกบั ชีวติ
(Chemistry and Life)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3 (3-0-6)

ข้ อเท็จจริง

เนื่ องจาก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ.
2556) มี รายวิชาที่ เปิ ดสอนจํานวนน้อย เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ รายวิชาในกลุ่ม มนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงขอเพิ่มรายวิชาดังกล่าว เพื่อเป็ นประโยชน์ให้กบั นักศึกษาที่ตอ้ งการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
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3.5 เรื่ อง

ขออนุมัติเปิ ดแขนงวิชา (เพิม่ เติม) ในหมวดวิชาเลือก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก คณะการแพทย์ แผนตะวันออก

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดแขนงวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือกหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก คณะการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง

ด้วยหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ.
2555) คณะการแพทย์แผนตะวันออก มีความประสงค์ขอจะเปิ ดแขนงวิชา การแพทย์ทางเลือก (Alternative
medicine) ในหมวดวิชาเลือก อีก 1 แขนงวิชา (เดิมมี 6 แขนงวิชา) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
หมวดวิชาเลือก
7 หน่วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 7 หน่วยกิต
แขนงวิชาการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ORM 614
สุ ขภาพองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก
3(2-3-6)
(Holistic Health and Alternative Medicine)
ORM 661
การนวดและการกดจุดรักษาโรค 1
3(1-6-5)
(Massage and Acupressure for Treatment I)
ORM 662
การนวดและการกดจุดรักษาโรค 2
3(1-6-5)
(Massage and Acupressure for Treatment II)
ORM 663
ดนตรี บาํ บัด
3(1-6-5)
(Music Therapy)
ORM 664
การออกกําลังกายแบบตะวันออก
2(0-6-3)
(Oriental Exercises)
ORM 665
โยคะและการดูแลสุ ขภาพแบบอายุรเวช
2(1-3-4)
(Yoga and Ayuravedic Health Care)

24
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดแขนงวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลื อกหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก คณะการแพทย์แผนตะวันออก ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิเปิ ดแขนงวิชา (เพิ่มเติ ม ) ในหมวดวิช าเลื อกหลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก คณะการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชากร
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.6 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.6.1 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
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ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีชี วภาพ คณะเทคโนโลยีชี วภาพ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6.3 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.6.4

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสื่ อสารการกี ฬ า คณะนิ เทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Universitas Mercu Buana, Indonesia
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Universitas Mercu Buana, Indonesia
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Universitas Mercu Buana, Indonesia โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อสนับ สนุ นและแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ทางด้านวิช าการ
ร่ วมมื อด้านการจัดทําหลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี โท เอก สนับสนุ นด้านการฝึ กงานให้กบั นักศึกษา พัฒนาและ
สนับสนุนด้านวิจยั และมีความร่ วมมมือด้านการจัดอบรมและประชุมร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา ความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Universitas Mercu Buana, Indonesia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่ อง การทําสั ญญาบันทึกข้ อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Han University of Applied Sciences, the Netherlands
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Han University of Applied Sciences, the Netherlands (ต่ออายุสัญญา)

ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้จ ัดให้มี พิ ธี ล งนามการทําสั ญ ญาบัน ทึ ก ข้อ ตกลง (MOA) ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Han University of Applied Sciences, the Netherlands (ต่ออายุสัญญา) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และร่ วมมือในงานด้านวิชาการและวิจยั ทั้งนี้ มีกิจกรรมทางวิชาการที่ได้ดาํ เนิ นการไป
แล้ว ได้แก่ การแลกเปลี่ ย นนัก ศึ ก ษาจาก Han University of Applied Sciences, the Netherlands มาศึ ก ษายังวิท ยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เมื่อปี การศึกษา 2553 เป็ นเวลา 4 เดือน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่ นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา สั ญ ญาบัน ทึ ก ข้อ ตกลง (MOA) ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ Han
University of Applied Sciences, the Netherlands (ต่ออายุสัญญา)
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ International Islamic University, Malaysia
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ International Islamic University, Malaysia

ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ International Islamic University, Malaysia โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อแลกเปลี่ ย น
นักศึกษา บุคลากร พัฒนาหลักสู ตรด้านการศึกษา และร่ วมมือในโครงการต่างๆ ร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
International Islamic University, Malaysia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.10

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติและมีความเห็นเพิม่ เติมว่ า ความร่ วมมือนีเ้ ป็ นโอกาสอันดีเพราะรัฐบาล
มาเลเซียมีแนวทางให้ ประเทศมาเลเซียเป็ นศูนย์ กลางการศึกษาของโลกอิสลาม ขณะที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ตก็มีหลักสู ตรอิสลามศึกษา ซึ่งช่ วยขยายโอกาสความร่ วมมือ รวมทั้งการรับ
นักศึกษาต่ างชาติมาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ตด้ วย

เรื่ อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดําเนินการใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรที่เปิ ดดําเนินการใหม่ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติจีน
• เหมาจ่าย ปี การศึกษาละ
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
2. หลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะการแพทย์แผนตะวันออก
• รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
• รายวิชาปฏิบตั ิการ วิชาละ
• รายวิชาภาษาจีนวิชาละ
• รายวิชาฝึ กงาน วิชาละ
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน
196,000.00
483,000.00
2,600.00
5,000.00
40,000.00
20,000.00
843,500.00

ในการขออนุ ม ั ติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ครั้ งนี้ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4

4.1 เรื่ อง
คําขอ

เรื่ อง

วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
รังสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ว)
ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ ายประจําปี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2557

รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและการเงิน ได้รายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต และ KPI หลัก 3 หัวข้อ ได้แก่
KPI. 1 เปรี ยบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม่ระหว่างปี การศึกษา 2553 - 2556 กับจํานวน
นักศึกษาที่เกิดจริ ง แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และเป้ าหมายจํานวนนักศึกษาใหม่ในปี การศึกษา
2557
KPI. 2 เปรี ยบเทียบจํานวนอัตราการได้งานทําและศึกษาต่อ ตั้งแต่บณั ฑิตรุ่ น 22 - 24 โดย
ในรุ่ น 24 ตํ่ากว่าเป้ าเล็กน้อย คือ ตํ่ากว่า 80%
KPI. 3 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต ม.รังสิ ต ซึ่ งมีคุณลักษณะ
แบ่งเป็ น 6 ด้าน ภาพเฉลี่ยโดยรวมไม่ต่าํ กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 (ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้)
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ แบ่ งเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่ โดยเทียบกับรายรับรวม
1. เงินเดือนและค่าสอนเพิ่ม 10% จากฐานเงินเดือนปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 40.99
2. งบดําเนินการ จัดสรรตาม FTES / ภารกิจ และจํานวนบุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 32.49
3. โครงการทุกประเภท อาทิ เช่น โครงการพัฒนานักศึกษา บุคลากร วิจยั จัดสรรให้คิดเป็ น
ร้อยละ 10.56
4. คืนเงินต้นและดอกเบี้ย จ่ายตามข้อตกลงของแหล่งเงินกู้ คิดเป็ นร้อยละ 13.20 ซึ่งจะเกินดุลอยู่
ร้อยละ 2.76
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เปรียบเทียบภาพรวมรายรับ-รายจ่ ายระหว่ างปี การศึกษา 2556 และ 2557
ปี 2556
ปี 2557
รายการ
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
อนุมัติ
ประมาณการ
รายรับ
รายรับ
รายรับ-ค่าหน่วยกิตและบํารุ ง
2,610.11
98.06
2,930.14
98.21
-หอพัก
51.54
1.94
53.55
1.79
รวมรายรับสุ ทธิ
2,661.65
100.00
2,983.69
100.00
รายจ่าย – เงินเดือน&ค่าสอน
1,085.49
40.78
1,231.00
41.26
-งบดําเนิ นการ
853.10
32.05
975.97
32.71
-โครงการต่างๆ
277.89
10.44
317.15
10.63
รวมรายจ่ าย
2,216.48
83.27
2,524.12
84.60
รายรับสู งกว่ ารายจ่ ายขั้นต้ น
445.17
16.73
459.57
15.40
-คืนเงินต้นดอกเบี้ย
394.96
14.84
396.56
13.29
รายรับสู งกว่ ารายจ่ ายสุ ทธิ
50.21
1.89
63.01
2.11
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน ได้ พจิ ารณา
รายละเอียดตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอแล้ ว มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ดังนี้
1. งบดําเนินการทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 853 ล้ านบาท ในปี การศึกษา 2556 เป็ น 975 ล้ านบาท ในปี การศึกษา 2557 เนื่องจาก
มีคณะวิชา และหลักสู ตรใหม่ เพิม่ ขึน้ ค่ าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค และจํานวนพนักงานจึงเพิม่ ขึน้ ด้ วย
2.

รายจ่ ายทางตรงของบางคณะ ทีม่ ีตัวเลขสู งกว่ าร้ อยละ 50 เช่ น คณะการแพทย์ แผนตะวันออก
(ร้ อยละ 69) เนื่องจากอยู่ระหว่ างการพัฒนาจึงมีการรับอาจารย์ เพิม่ ขึน้ หลายอัตรา บางคณะมี
หลักสู ตรปริญญาโท และปริ ญญาเอก รายจ่ ายด้ านเงินเดือนอาจารย์ จึงสู ง แต่ คณะส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ไม่ เกินร้ อยละ 50 ซึ่งข้ อมูลลักษณะนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อคณะในการวางแผนและบริหารจัดการ

3.

บางคณะวิชา เช่ น ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มีรายจ่ ายทางตรงสู ง (ร้ อยละ 76 และ 70)
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แม้ เป้ าหมายนักศึกษาใหม่ จะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2 เท่ า (จากปี การศึกษา 2556) แต่ รายได้ ทปี่ ระมาณการ
กลับไม่ สูงตาม จึงควรมีการสอบถามตรวจทานเพิม่ เติมว่ ามีสาเหตุจากอะไรบ้ าง เช่ น อาจจะบรรจุ
อาจารย์ คุณวุฒิสูง หรื อมีการเพิม่ หลักสู ตรใหม่ ๆ เป็ นต้ น
4.

บางคณะวิชา เช่ น สถาบันการบิน มีรายจ่ ายทางตรง ร้ อยละ 87 ซึ่งเป็ นตัวเลขทีส่ ู ง แต่ เมื่อ
พิจารณาถึงผลทีไ่ ด้ เช่ น สร้ างโอกาสแก่ประเทศ แก้ ปัญหาความขาดแคลน และเป็ นการสร้ าง
ชื่ อเสี ยงภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ก็ถือว่านี่เป็ นคุณค่ าทีต่ ้ องนํามาพิจารณาประกอบด้ วย

5.

กรณีของ International Chinese College ซึ่งมีรายจ่ ายทางตรง ร้ อยละ 48 เป็ นหลักสู ตรภาษาจีน
รับนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียน เป็ นกรณีทนี่ ่ าสนใจทางด้ านการตลาด เนื่องจากมีนักศึกษาจีนที่
ต้ องการเรี ยนมหาวิทยาลัยชั้ นดีจํานวนมาก แต่ โอกาสศึกษาในประเทศค่ อนข้ างจํากัด นักศึกษา
บางส่ วนจึงสนใจไปศึกษาต่ างประเทศ เพื่อเป็ นการหาประสบการณ์ และโอกาสใหม่ ๆ ในชีวติ กรณีที่
มหาวิทยาลัยรังสิ ตสร้ างหลักสู ตรนีข้ นึ้ มา จึงมีความน่ าสนใจ

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ ด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มได้ พจิ ารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ ายประจําปี การศึกษา 2557 แล้ ว จึงมีมติอนุมัติ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม ประธานคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน (ดร.อาชว์ เตาลานนท์ )
ได้ ให้ ความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. พิจารณาจากงบการเงิน เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีสถานะการเงินทีม่ ั่นคง
2. KPI ทีน่ ่ าสั งเกต คือ ด้ านคุณธรรมของบัณฑิต มีผลคะแนนสู งสุ ด ซึ่งเป็ นสิ่ งที่น่าภูมิใจ
3. มหาวิทยาลัยได้ มี Cost Center ของทุกคณะวิชา มีการกําหนดสั ดส่ วนค่ าใช้ จ่ายต่ อรายได้ มีการ
กําหนดเป้ าหมาย ทําให้ คณะเห็นผลงาน หรื อจุดอ่ อนแล้ วนําไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็ นเรื่ องทีด่ ีมาก
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ งบประมาณ รายรับ รายจ่ ายประจําปี 2557 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ และมี
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมจากกรรมการว่ า การเปลี่ยนแปลงประชากรอีก 5-10 ปี นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาจะน้ อยลง
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การรับผู้เข้ าศึกษาเฉพาะวัยเรี ยน (อายุ 18-22 ปี ) ก็จะมีความจํากัด จึงต้ องเตรียมหลักสู ตรทีจ่ ะรองรับผู้อยู่ในวัยอื่นๆ
เช่ นวัยทํางาน ซึ่งจะเป็ นโอกาสสร้ างความเติบโตของมหาวิทยาลัยได้ ในอนาคต
ทั้งนี้ อธิการบดี ได้ ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมว่ า หลักสู ตรอาชี วะศึกษาอัจฉริยะทีส่ ร้ างขึน้ มิได้ มุ่งหมายรับ
เฉพาะเด็กทีจ่ บจากมัธยมศึกษา แต่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่ทาํ งานอยู่แล้ วสามารถกลับเข้ ามาเรียนต่ อในระดับปริ ญญาได้
ระเบียบวาระที่ 5
5.1

วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
เรื่ อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ

คําขอ

ข้ อเท็จจริง

เรื่ อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ ครั้งที่
3/2556 วันที่ 30 สิ งหาคม 2556 ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อทําหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่ งผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ พญ.ศิ ราภรณ์ สวัส ดิ วร
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุ มารเวชศาสตร์ ของ นพ.ธนะรั ต น์ ลยางกูร
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ นพ.สิ ริพงศ์ สิ ริกุลพิบูลย์ ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.ธวัชชัย จริ ยะเศรษฐพงศ์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ของ นพ.สุ เพ็ชร ทุย้ แป
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ของ พญ.นิสา พฤกษะริ ตานนท์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายนพปฎล สุ นทรนนท์
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ ประเมินผลให้
ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของ นายวัฒนา ชยธวัช
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ของ นายเธี ยรชัย
อิศรเดช ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 2/2557 วันที่ 3
มิถุนายน 2557 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้วมี มติ เห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเสนอ โดยมี รายนาม
อาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 10 คน ดังนี้
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
นพ.สิ ริพงศ์ สิ ริกุลพิบูลย์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
นพ.ธวัชชัย จริ ยะเศรษฐพงศ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
นพ.สุ เพ็ชร ทุย้ แป
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
พญ.นิสา พฤกษะริ ตานนท์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
นายนพปฎล สุ นทรนนท์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวอรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี
นายวัฒนา ชยธวัช
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
นายเธี ยรชัย อิศรเดช
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์

- พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
-

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”

40

ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ 10 คน ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 10 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
ทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.2 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อนให้กบั Dr.Ozgur
Erdogan ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชียล
ข้ อเท็จจริง
Dr.Ozgur Erdogan เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชียล จาก CUKUROVA UNIVERSITY
ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ด ํา เนิ น การตรวจสอบสถานภาพทางวิ ช าการเดิ ม และการรั บ รอง
สถาบันการศึกษารวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่เคยได้รับแต่งตั้งจากสถาบันชั้นสู งต่างประเทศ
และได้เสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุ มคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 หมวด 4 การแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน ข้อ 14 และข้อ 15 ความว่า
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรื อ
สถาบันชั้นสู งในต่างประเทศมาก่อน ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคล
นั้นเคยดํารงอยูก่ ็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศที่จะนํามาใช้
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เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาํ หนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็ นตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นด้วย
ข้อ 15 การดําเนิ นการแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ตามกรณี ที่กาํ หนดในข้อ 14 ให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
15.1 ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ที่จะขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อ 14 โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหน่งทางวิชาการเดิมจาก
สถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบันชั้นสู งเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบัน
ชั้นสู ง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผนู ้ ้ นั ได้เคยรับแต่งตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบัน
ชั้นสู งต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา
15.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดําเนิ นการหมวดที่ 2 ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการให้กบั Dr.Ozgur Erdogan ดํารงตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชียล
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง
อื่น ๆ
6.1 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 45 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิท ยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 45 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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คณะ
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2556
2
43
45

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา
2556 จํานวน 45 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2556

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 64 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 64 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

ภาคการศึกษาที่ 3/2556
20
1
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สาขาวิชา
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์เน็ต)
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
6. สาขาวิชาบัญชี
7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
8. สาขาวิชาดนตรี
9. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
10. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
11. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
12. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2556
3
6
12
2
2
8
3
1
2
4
64

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 64 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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6.3

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2556

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 10 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลัย /คณะ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และสํ า นั ก งานทะเบี ย น ได้ต รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 10 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ

1.
2.
3.
4.

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2556
2
3
4
1
10

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 10 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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6.4

เรื่ อง งานราตรีปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยได้จดั งานปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน
2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ชื่อ “งานราตรี ปฐมนิเทศ ’57” โดยจัดที่บริ เวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ด้วย
รู ปแบบและการนําเสนอที่แตกต่างจากเดิม คือ มุ่งเสนอแนวความคิดและสร้างแรงบันดาลใจแก่นกั ศึกษาใหม่ผา่ นงาน
ศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ทั้งนาฏศิลป์ เพลงดนตรี ภาพยนตร์ ส้ นั ละคร และแฟชัน่ โชว์
จึงขอนําบรรยากาศของงาน เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดตามวีดิทศั น์)
มติทปี่ ระชุ ม
6.5

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เรื่ อง มหาวิทยาลัยรังสิ ต – นครปฐม

สื บเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยได้นาํ เสนอแนวความคิด เรื่ อง “อาชีวศึกษาอัจฉริ ยะ” และนําไปสู่ การสร้าง
หลักสู ตรใหม่ๆ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาให้สูงถึงขั้นปริ ญญาตรี จากคณะวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริ การ, วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางขยายพื้นที่จดั การศึกษาไปสู่ จงั หวัดนครปฐม โดยขั้นต้นนี้ อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
มหาวิทยาลัยจึงขอนําเรี ยนแนวคิดและเค้าโครงของแผนการจัดสถานที่โดยสังเขป

มติทปี่ ระชุ ม

จึงเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดตามวีดิทศั น์)
ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.6

ข้ อหารื อสภามหาวิทยาลัยเรื่ องแนวทางการแก้ ไขปั ญหาชาวนา ด้ วย “โครงการนวัตกรรมชาวนา”

เรื่ อง

ปั ญหาของภาคเกษตรโดยเฉพาะปั ญหาชาวนา มีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ จํานวนมาก อาทิ ปัญหาขาด
แคลนที่ดินทํากิน ต้นทุนการผลิตสู ง ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ ราคาผลผลิตที่ผนั ผวน การขาดแคลนเงินลงทุน ขาดแคลน
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ปั จจัยการผลิต เทคโนโลยี และเกษตรกรก็ตกอยูใ่ นวังวนของหนี้สิน ประกอบกับนโยบายและมาตรการของรัฐที่มุ่งจะ
ช่วยเหลือชาวนา แต่กลับซํ้าเติมปั ญหาโดยเปิ ดช่องให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เช่นโครงการรับจํานําข้าว เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เห็นว่าภาคการเกษตรยังเป็ นจุดแข็งของประเทศ หากมีการปฏิรูปโครงสร้าง
ระบบ และการจัดการที่ดี เป็ นธรรม การเกษตรก็จะเพิ่มศักยภาพของประเทศและเกษตรกรก็จะหลุดพ้นจากความ
ยากจนข้นแค้นได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ตั้ง “วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” เพื่อสร้าง
บุคคลากร สร้างองค์ความรู ้ต้ งั แต่การเกษตรต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่ ม “โครงการนวัตกรรม
ชาวนา” โดยสร้างความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มชาวนา ตําบลหนองสาหร่ าย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี เพือ่ ร่ วมกันพัฒนาภาคเกษตรในลักษณะของการพึ่งตนเอง เพิ่มอํานาจต่อรอง และอาศัยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เหมาะสม เพื่อพัฒนาผลผลิต
โครงการดังกล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
วิจยั
ของวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ขณะเดียวกันก็เป็ นการให้บริ การวิชาการแก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย
(รายละเอียดตาม Presentation)
อธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ ศักดิ์ อังกาสิ ทธิ์) และรองอธิการ (อาจารย์ พรี พงศ์ สาคริก) วิทยาลัย
นวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการเพิม่ เติม ดังนี้
วิทยาลัยฯ ได้ ประสานความร่ วมมือกับชุ มชนเกษตรกร ตําบลหนองสาหร่ าย อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่ วมศึกษา พัฒนา แก้ ไขปั ญหาการผลิต เทคโนโลยีการปลูก ไปจนถึงธุรกิจข้ าวอย่ างครบ
วงจร โดยมุ่งเน้ นการศึกษาระบบการปลูกข้ าวไปสู่ ข้าวอินทรีย์ การใช้ เทคโนโลยีเพื่อลดค่ าใช้ จ่ายในปัจจัยการผลิต
โดยเป็ นเทคโนโลยีระดับที่เกษตรกรดําเนินการเองได้ นอกจากปลูกข้ าวแล้ ว โครงการจะสร้ างโรงสี ข้าว เพื่อผลิตข้ าว
ถุงจําหน่ ายด้ วย
ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการ 19 ราย มีพืน้ ที่รวม 185 ไร่ หน่ วยงานของมหาวิทยาลัยทีร่ ่ วม
ในโครงการประกอบด้ วย วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ โดยมีข้อสั งเกตและข้ อคิดเห็น ดังนี้
1. เป็ นเรื่ องน่ ายินดีทมี่ หาวิทยาลัยร่ วมมือกับชุ มชนตําบลหนองสาหร่ าย เพราะชาวบ้ านทีน่ ี่เก่ง รอบรู้
และทําเรื่ องดีๆ หลายอย่ าง เช่ น การดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งสถาบันการเงินของชุ มชน ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาทําโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่ องการเกษตร เช่ น การท่ องเทีย่ วท้ องถิ่น เพราะถ้ าท้ องถิ่นจัดการ
ด้ านวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้ อมได้ ดี ก็จะมีโอกาสพัฒนา จากการท่ องเทีย่ วทีด่ ี ก็นําไปสู่ เศรษฐกิจทีด่ ี
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2. การปฏิรูปภาคเกษตร เป็ นเรื่ องสํ าคัญ ตัวอย่างประเทศทีป่ ฏิรูปภาคเกษตรได้ สําเร็จ คือ ไต้ หวัน
กับอิสราเอล เพราะทั้งสองประเทศเริ่มที่ “การปฏิรูปทีด่ ิน” ก่ อน แล้ วตามด้ วย “การปฏิรูปการเกษตร” นอกจากนี้ ยัง
มีสถาบันการศึกษา เช่ น วิทยาลัยเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยี ลงไปช่ วยภาคเกษตรเพื่อเพิม่ มูลค่ า เกิดอุตสาหกรรม
เพิม่ เติมต่ อเนื่อง จึงขอฝากมหาวิทยาลัยช่ วยศึกษา เนื่องจาก ทั้งสองประเทศนี้ยงั มีตัวแบบทีน่ ่ าสนใจ
3. สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทีเ่ ห็นว่ า “ทุกข์ ของชาวนาคือทุกข์ ของแผ่ นดิน” และ
ถ้ ามีโอกาสก็ควรขยายไปจุดอื่นๆ เพื่อนํานวัตกรรมไปสู่ เกษตรกร เนื่องจากเดิมความรู้ ไม่ ถึงราษฎร อยู่แต่ ใน
มหาวิทยาลัย หรื อหน่ วยราชการเท่ านั้น
4. ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้ ให้ รายละเอียดเรื่ องต้ นทุนต่ างๆ (เช่ น ต้ นทุนการผลิต / ไร่ ต้ นทุน
ข้ าวเปลือก, ข้ าวสาร / กิโลกรัม) ขอให้ ตรวจสอบเพิม่ เติมว่ าตัวเลขควรเป็ นเท่ าไร เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการ
ต่ อไป
6.7

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
(เพิม่ เติม)

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) จํานวน 44 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิท ยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 44 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะกายภาพบําบัด

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2556
(เพิม่ เติม)
44
44

มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

48
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา
2556 (เพิ่มเติม) จํานวน 44 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.8

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
(เพิม่ เติม)

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 (เพิม่ เติม) จํานวน 33 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 33 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์เน็ต)
4. สาขาวิชาการออกแบบ
5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
8. สาขาวิชาดนตรี
9. สาขาวิชาบัญชี
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2556 (เพิม่ เติม)
2
4
7
1
8
1
2
3
1
4
33
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) จํานวน 33 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 19.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

