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เริ่มประชุ มเวลา

ระเบียบวาระที่ 1
1.1
เรื่ อง

1.2

เรื่ อง
1.2.1

รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายโรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.40 น.

เรื่ อง แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ

เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 (มติเวียน ครั้งที่ 4/2557)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้อง
ออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก จํานวน 20 คน ระดับปริ ญญาโท จํานวน 24 คน และระดับปริ ญญา
ตรี จํานวน 1,122 คน มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
1.
คณะนิเทศศาสตร์
จํานวน
1 คน

3
2.

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
คณะบริ หารธุ รกิจ
จํานวน
12 คน
คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน
2 คน
คณะนิเทศศาสตร์
จํานวน
1 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
1 คน
คณะนิติศาสตร์
จํานวน
1 คน
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
จํานวน
3 คน
วิทยาลัยดนตรี
จํานวน
1 คน
คณะดิจิทลั อาร์ ต
จํานวน
3 คน
รวม
24 คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

จํานวน
รวม

19
20

คน
คน

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
คณะศิลปศาสตร์
จํานวน
73 คน
คณะบริ หารธุ รกิจ
จํานวน
77 คน
คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน
18 คน
คณะนิเทศศาสตร์
จํานวน
117 คน
คณะเทคนิคการแพทย์
จํานวน
4 คน
คณะศิลปะและการออกแบบ
จํานวน
298 คน
คณะกายภาพบําบัด
จํานวน
3 คน
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน
24 คน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จํานวน
33 คน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน
37 คน
คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน
54 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
51 คน
วิทยาลัยนานาชาติ
จํานวน
22 คน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
จํานวน
13 คน
คณะนิติศาสตร์
จํานวน
26 คน

4
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สถาบันการบิน
คณะดิจิทลั อาร์ ต
วิทยาลัยนานาชาติจีน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

13
18
4
20
10
10
1
148
4
1,078

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวมทั้งสิ้ น

1,122 คน

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2557 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2557 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5
1.2.2

เรื่ อง

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

เนื่องจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ) ดังนั้น ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร จึงขอลาออกจากการเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รังสิ ต ตั้งแต่วนั ที่ 29 สิ งหาคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

คําขอ

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2557 โดยไม่ มีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3
3.1 เรื่ อง

เรื่ อง

เรื่ อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์

6
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
เปิ ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติม จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่
COM 703 สถิติข้ นั สู งสําหรับการวิจยั
3(3-0-6)
(Advanced Statistics for Research)
COM 714 วิธีวทิ ยาขั้นสู งเกี่ยวกับการสื่ อสารด้วยภาพ
3(3-0-6)
(Advanced Methodology of Visual Communication)
3 โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แบบ 1.1
สําหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.1
สําหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาโท
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

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 นาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”

7
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ เทศศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2557
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอปรั บ ปรุ งและให้ การรั บ รองหลักสู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช า
นิ เทศศาสตร์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไ ขการเขี ย น ข้ อ 11 สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่จํ าเป็ นต้ อ งนํ ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร ข้ อ 12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 และความสํ าคัญ ในหมวดที่ 2 ข้ อ
1.2 เนื่ องจากเนื้อหาไม่ มีความแตกต่ างกันกับหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เช่ น มีคําว่ า “ระดับสู งสุ ด” ทั้ง
สองหลักสู ตร
2. ขอให้ แก้ ไขการเขียนในข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนว่ ามี
การเปลีย่ นแปลงอย่ างไร เขียนอย่ างไรให้ สะท้ อนความคิดของเรา เพื่อดึงดูดใจให้ คนอ่ านเข้ าใจ และอยากมาเรียน
3. และทางหลักสู ตรได้ เขียนถึง “เทคโนโลยีทางภาพ” แต่ ในหลักสู ตรไม่ มีรายวิชาในเรื่ อง
ดังกล่ าวรองรับ
4. คุณสมบั ติของผู้เข้ าศึ ก ษา เขียนเปิ ดกว้ างมากเกินไป ควรเขียนให้ ชัด เจนว่ ารั บผู้ สําเร็ จ
การศึกษาไม่ ตํ่ากว่ าปริญญาโทสาขาใด
5. ข้ อ 1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร ที่เขียนมาไม่ มีความเกีย่ วข้ องกับหลักสู ตร ไม่ พูดถึงว่ า
หลักสู ตรจะทําอะไร พัฒนาอะไร ไม่ ได้ สร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ทางนิ เทศศาสตร์ เท่ าไร และหลักสู ตรเน้ นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางภาพมากเกินไป
6. ข้ อ 11 เขียนข้ อความเหมือนกันกับหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่ งข้ อความที่เขียน
มาไม่ เกีย่ วข้ องกับหลักสู ตร
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การ
ศึกษา 2549 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
เปิ ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติม จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
COM 685 หัวข้อเฉพาะทางการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
3(2-2-5)
ด้านการสื่ อสาร
(Selected Topics in Creation of Innovative Communication Project)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
-

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2557
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557

10
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ การขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไ ขการเขี ย น ข้ อ 11 สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่จํ าเป็ นต้ อ งนํ ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร ข้ อ 12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 และความสํ าคัญ ในหมวดที่ 2 ข้ อ
1.2 เนื่ องจากเนื้ อหาไม่ มีความแตกต่ างกันกับ หลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎีบัณฑิต เช่ น มีคําว่ า “ระดับสู งสุ ด” ทั้งสอง
หลักสู ตร
1. ควรแก้ ไขการเขียนในข้ อ 11 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนว่ ามีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่ างไร และเขียนอย่ างไรให้ สะท้ อนความคิดของ
เรา เพื่อดึงดูดใจให้ คนอ่ านเข้ าใจ และอยากมาเรียน
2. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึ กษา เขียนเปิ ดกว้ างมากเกินไป ควรเขียนให้ ชัดเจนว่ ารั บผู้สําเร็ จ
การศึกษาไม่ ตํ่ากว่ าปริญญาตรีสาขาใด
3. ข้ อ 1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร ที่เขียนมาไม่ มีความเกีย่ วข้ องกับหลักสู ตร ไม่ พูดถึงว่ า
หลักสู ตรจะทําอะไร พัฒนาอะไร ไม่ ได้ สร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ ทางนิเทศศาสตร์ และหลักสู ตรเน้ นเกีย่ วกับเทคโนโลยี
ทางภาพมากเกินไป
4. ควรระบุ ในคําอธิบายรายวิชา COM 685 หัวข้ อเฉพาะทางการสร้ างสรรค์ งานนวัตกรรม
ด้ านการสื่ อสาร ให้ ชัดเจนว่ ารายวิชาดังกล่ าวนีใ้ ห้ เรียนเฉพาะแผน ข
5. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไข การเขียนหลักสู ตรในหัวข้ อต่ างๆ โดยให้ มีความแตกต่ างกันกับ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อกี ครั้ง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.1.3 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยนานาชาติจีน
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนานาชาติจีน

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
วิท ยาลัยนานาชาติ จีน ได้รับ อนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2555
2. ในปี การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย ได้เสนอหลักสู ตรดังกล่าว ที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการอนุมตั ิหลักสู ตรดังกล่าวนั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณาหลักสู ตรดังกล่าวแล้ว มีขอ้ สังเกต ดังนี้
เอกสารหลักสู ตรหมวดที่ 1 ข้อ 3 แจ้งว่าไม่มีวชิ าเอก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสู ตรที่ระบุไว้วา่ มี 7 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการเงินและการลงทุน แขนงวิชาการจัดการ
ธุ รกิจระหว่างประเทศ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการโฆษณาและ
สื่ อ และแขนงวิชาการพัฒนาและการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้กาํ หนดให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยต้องจัดหาอาจารย์ประจําหลักสู ตรให้มีคุณวุฒิครอบคลุมทุกแขนงวิชา
ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรดังกล่าวตามข้อสังเกตข้างต้น
3. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
3.1 ปรั บ รู ป แบบการรั บ ผูเ้ ข้า ศึ ก ษา จากรั บ เฉพาะนัก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เป็ นรั บ ทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีนได้เป็ นอย่างดี
3.2 ปรั บโครงสร้ างหน่ วยกิตทุกรายวิชา จาก จํานวนหน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บตั ิ )
เป็ นจํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3.3 ปรั บ ปรุ งรายวิช าในหมวดวิช าศึ ก ษาทั่วไป เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต ร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) และปรับปรุ งจํานวนหน่ วยกิต จาก 38 หน่ วยกิ ต เป็ น 32
หน่วยกิต
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3.4 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 93 หน่วยกิต เป็ น 99
หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต เป็ น 48 หน่วยกิต
3.5 เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชี พ จํานวน 2 วิชา ดังนี้
1) ENG 106 การฟัง การพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2) ENG 107 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
3.6 เปลี่ยนชื่อรายวิชา ดังนี้
จาก FIN 302 เงินและการธนาคาร (Money and Banking)
เป็ น FIN 302 การเงินและการธนาคาร (Money and Banking)
3.7 เปลี่ยนชื่อรายวิชา และปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต ดังนี้
จาก FIN 491 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 1(0-3)
เป็ น FIN 491 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 2(0-3-2)
จาก CIB 499 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 1(0-3)
เป็ น CIB 491 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 2(0-3-2)
3.8 เปลี่ยนรหัสวิชา ดังนี้
จาก CIB 491 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
เป็ น CIB 490 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุ รกิจระหว่างประเทศ
จาก CIB 492 ประเด็นปั จจุบนั ทางการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
เป็ น CIB 495 ประเด็นปั จจุบนั ทางการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
3.9 ยกเลิกรายวิชาชีพ-เลือก ของแขนงวิชาการเงินและการลงทุน จํานวน 9 รายวิชา ดังนี้
FIN 414 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
FIN 416 การส่ งเสริ มการลงทุน
FIN 417 การคลัง
FIN 420 การจัดการสถาบันการเงิน
FIN 423 การประกันชีวติ และสุ ขภาพ
FIN 426 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้
FIN 427 การวิจยั ทางการเงิน
FIN 429 วิศวกรรมทางการเงิน
FIN 499 หัวข้อพิเศษทางการเงินและการลงทุน
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3.10 ยกเลิกรายวิชาชีพ-เลือก ของแขนงวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ จํานวน 13
รายวิชา ดังนี้

CIB 305 การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ
CIB 306 การประกอบการระหว่างประเทศ
CIB 331 การธนาคารระหว่างประเทศ
CIB 431 การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรมเชิงเปรี ยบเทียบ
CIB 432 กลยุทธ์ทางการเงินและตลาดการเงิน
CIB 442 การค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศยุโรป
CIB 443 การค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศอเมริ กาเหนื อ
CIB 444 การค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค
CIB 445 การประกันภัยสิ นค้าระหว่างประเทศ
CIB 446 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรี ยบการแข่งขันธุ รกิจระดับโลก
CIS 328 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MGT 305 การสื่ อสารในองค์การ
MGT 309 ภาวะผูน้ าํ
3.11 ยกเลิกแขนงวิชาจํานวน 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และ แขนงวิชาการตลาด
4. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

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

15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

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

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2555
99 หน่ วยกิต
48 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ )
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนานาชาติจีนได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนานาชาติจีน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป

15
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.4 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
สถาบันการบิน
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชา
นักบินพาณิ ชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชานักบิ นพาณิ ชย์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
สถาบัน การบิ น ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2549 ต่ อมาได้ปรั บปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(Bachelor of Technology Program in Commercial Pilot)
เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(Bachelor of Science Program in Commercial Pilot)
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
จาก เทคโนโลยีบณั ฑิต (นักบินพาณิ ชย์)
Bachelor of Technology (Commercial Pilot)
ตัวย่อ ทล.บ. (นักบินพาณิ ชย์)
B.Tech. (Commercial Pilot)
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เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณิ ชย์)
Bachelor of Science (Commercial Pilot)
ตัวย่อ วท.บ. (นักบินพาณิ ชย์)
B.Sc. (Commercial Pilot)
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต
เป็ น 96 หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต
เป็ น 21 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เปลี่ยนรหัส และคําอธิ บายรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
จาก MEN 240 อากาศพลศาสตร์
เป็ น CPD 240 อากาศพลศาสตร์
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
GEN 102 คณิ ตศาสตร์ เพื่องานเทคนิค
2.4.2 หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 70 หน่วยกิต
เป็ น 69 หน่วยกิต และ
ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
CPD 499 โครงการนิ รภัยการบิน
2.4.3 หมวดวิชาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
CPD 189 การฝึ กบินเบื้องต้น
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
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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
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
-

-

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

-

-

3 หน่วยกิต

94 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการเปลี่ยนชื่ อหลักสู ตร ชื่ อปริ ญญา ปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตร
เทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านั ก บิ น พาณิ ชย์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบัน การบิ น เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.5 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะทันตแพทยศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะทันตแพทยศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรทัน ตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะทัน ตแพทย
ศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2548 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี
การศึกษา 2553
2. สาระสําคัญในการปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับเพิ่มโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 238 หน่วยกิต เป็ น 242 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 200 หน่วยกิต เป็ น 206 หน่วยกิต
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต เหลือ
40 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 139 หน่วยกิต เป็ น 166 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม ปี
การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา

หลักเกณฑ์ การพิจารณา
เห็นชอบหลักสู ตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
และการรับรองสถาบัน
ของทันตแพทยสภา
พ.ศ.2552
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
และหรื อนันทนาการ
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต ไม่ น้อยกว่ า 184 หน่ วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต ไม่ น้อยกว่ า 220 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ าง
หลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา
2558

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
-

-

3 หน่วยกิต

200 หน่ วยกิต
61 หน่วยกิต
139 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
238 หน่ วยกิต

206 หน่ วยกิต
40 หน่วยกิต
166 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
242 หน่ วยกิต

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 นาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
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สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุม ครั้งที่ 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 ต รทัน ตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อทันตแพทยสภา เพื่อขอ
ความเห็นชอบหลักสู ตร และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอฝากให้ ทางหลักสู ตรให้ ความสํ าคัญกับรายวิชาพืน้ ฐานทาง
วิชาการทีเ่ พียงพอกับคณะทันตแพทยศาสตร์
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติแก้ ไขรหัสวิชาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่ องเทีย่ วระหว่ าง
ประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริการ
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ัติแก้ไ ขรหัส วิช าหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าธุ รกิ จ
บริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริ การ
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ข้ อเท็จจริง

วิท ยาลัย การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร ขอแก้ไ ขรหัส วิช าในหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าธุ รกิ จ บริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย วระหว่า งประเทศ (หลัก สู ต รนานาชาติ ) (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2556)
เนื่องจากมีรหัสวิชาซํ้ากัน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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 นาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิแก้ไขรหัสวิชาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิ จบริ การและการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557 เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอแก้ไขรหัสวิชาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและ
การท่องเที่ ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิท ยาลัยการท่องเที่ ยวและการ
บริ การ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.3 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
คณะศิลปศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ด้วยภาควิช าภาษาไทย ประสงค์จะเปิ ดรายวิช า ในหมวดวิช าเลื อกเสรี จํานวน 3 รายวิช า
เพื่อให้นกั ศึกษาทุกวิทยาลัย/คณะ และทุกชั้นปี ที่สนใจความรู ้เกี่ยวกับภาษาไทย ประกอบกับการจะเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่
1/2557 เป็ นต้นไป ดังนี้
THA 271 การพูดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3(2-2-5)
(Effective Speaking)
THA 272 การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ
3(2-2-5)
(Analytical and Interpretive Reading)
THA 273 วิถีไทย
3(3-0-6)
(Thai Conventional Wisdom)
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 นาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่
6 สิ งหาคม 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
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เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นชื่ อสาขาวิชา
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จํานวน 3 หลักสู ตร ดังนี้
1. จาก หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาครี เอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
เป็ น หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
2. จาก หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ ไพรส์
เป็ น หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
3. จาก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ
เป็ น หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขออนุ มตั ิเปิ ดดําเนินการหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาค
รี เอทีฟมีเดี ยเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เอ็ น เทอร์ ไ พรส์ (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) และหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าพฤกโษสถ
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) ซึ่ งทั้ง 3 หลักสู ตรได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่
4/2555 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ตามลําดับ
2. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เสนอหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสู ตร
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3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอความอนุ เคราะห์ให้ราชบัณฑิ ตยสถาน
ตรวจสอบความหมายของคํา “พฤกโษสถ” ที่ ใช้เป็ นชื่ อสาขาวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขา
วิชาพฤกโษสถ (Master of Science Program in Phytomedicine) และศัพท์บญั ญัติของศัพท์ “enterprise” ในชื่ อ
สาขาวิชาของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ ไพรส์ (Bachelor of Science
Program in Enterprise Information Systems) และ “creative media technology” ในชื่ อสาขาวิชาของหลักสู ตร
เทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าครี เอที ฟ มี เดี ยเทคโนโลยี (Bachelor of Technology Program in Creative Media
Technology) ตามลําดับ
4. ราชบัณฑิ ตสถานได้นาํ เรื่ องนี้ หารื อในคณะกรรมการจัดทําพจนานุ กรมศัพ ท์เภสั ช
ศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วมีมติดงั นี้
1. คํา “พฤกโษสถ” เป็ นคําสนธิ หมายถึง ยาที่มาจากพืช หรื อหมายถึง พืชที่ใช้เป็ น
ยา ส่ วนศัพท์ “Phytomedicine” ควรบัญญัติว่า “พฤกษเวชศาสตร์ ” หมายถึ ง การรักษาที่ว่าด้วยการใช้พืชส่ วน
ต่างๆ ของพืช สารองค์ประกอบเคมีในพืช หรื อยาเตรี ยมที่ใช้พืชเป็ นวัตถุดิบ เพื่อการป้ องกันและบําบัดโรคหรื อ
อาการต่างๆ รวมถึงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. ศัพท์ “enterprise” ในชื่ อสาขาวิชาของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสารเทศเอ็ น เทอร์ ไ พรส์ (Bachelor of Science Program in Enterprise Information Systems) ควร
บัญ ญัติว่า “วิส าหกิ จ” และ “creative media technology” ในชื่ อสาขาวิช าของหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิ ต
สาขาวิ ช าครี เอที ฟ มี เดี ย เทคโนโลยี (Bachelor of Technology Program in Creative Media Technology) ควร
บัญญัติวา่ “เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์”
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่าสภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง การออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิเปลี่ยนชื่ อสาขาวิชา จํานวน 3 หลักสู ตร ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุม ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จํานวน 3 หลักสู ตร ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.5 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ปิ ดดํา เนิ น การหลัก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ ได้ชะลอ
รับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และบัดนี้ ไม่มีนกั ศึกษาค้างในหลักสู ตร ทางหลักสู ตรฯ จึงเสนอการขอปิ ด
การดําเนินการหลักสู ตร ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2556 เป็ นต้นไป
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
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 อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปิ ดดําเนิ นการ หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.6 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม) ในวิชาเอกเลือก หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติ ม) ในวิชาเอกเลื อก หลักสู ตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
ECO 221 หลักเศรษฐศาสตร์ ดิจิทลั และงานสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Principles of Creative and Digital Economics)
ECO 222 เครื่ องมือทางดิจิทลั เพื่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
และธุ รกิจ
(Digital Instruments for Business and Economics Consulting)
ECO 291 หลักการตลาดยุคดิจิทลั
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
ECO 292 หลักการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจสร้างสรรค์ยคุ ดิจิทลั
3(3-0-6)
(Principles of Creative and Digital Entrepreneur)
ECO 395 โครงการธุ รกิจสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Business Project)
ECO 396 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจดิจิทลั และงานสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
(Special Topics on Creative and Digital Economy)
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ทั้งนี้ จะเปิ ดดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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 นาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิช า (เพิ่ ม เติ ม ) ในวิช าเอกเลื อ ก หลัก สู ต รเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในวิชาเอกเลือก หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.7 เรื่ อง
คําขอ

ขอเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม) ในหมวดวิชาเลือก หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือก หลักสู ตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา
ดังนี้
ECO 674 เศรษฐศาสตร์ ดิจิทลั และงานสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Digital Economics and Creative Works)
ECO 675 การให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Economics and Business Consulting)
ทั้งนี้ จะเปิ ดดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

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 นาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลื อก หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ ผ่า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ เปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือก หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการ
ต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.8 เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.8.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว
และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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

3.8.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
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/
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สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพือ่ ดําเนินการพัฒนาหลักสู 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) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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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3.8.3 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ ศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "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 ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตร ฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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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

3.8.4 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "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 ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตร ฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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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 แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่ า นอกจาก การสร้ างผู้นําผ่ านหลักสู ตรเฉพาะแล้ ว
มหาวิทยาลัยควรมุ่งสร้ างนักศึกษาทุกคนให้ มีความเป็ นผู้นําด้ วย

3.8.5 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "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 ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําว่ า มหาวิทยาลัยควรขยายความร่ วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทีม่ ีหลักสู ตรในลักษณะใกล้ เคียงกัน เช่ น มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.8.6 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด
สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิท ยุ โทรทัศ น์ สาขาวิช าการประชาสั ม พัน ธ์
สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง
สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตร ฐาน
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 แลกิ จการทั่วไปของ
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สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิท ยุ โทรทัศ น์ สาขาวิช าการประชาสั ม พัน ธ์
สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง
สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิ เทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8.7 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสั มพันธ์ และการพัฒนาระหว่ างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรั ฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์

38
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตร ฐาน
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 นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ )
วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8.8 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "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 เพือ่ ดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

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
3.9

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง การทําสั ญญาบันทึกข้ อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Bond University, Australia

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Bond University, Australia
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ สัญญาบันทึกข้อตกลง (MOA) กับ Bond University, Australia
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่ วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ความร่ วมมือด้าน
งานวิจยั โปรแกรมการศึกษาต่างประเทศ การจัดทําหลักสู ตร และ Study tour
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
University, Australia

เห็ นควรอนุ มตั ิ การทําสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Bond

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ German Baking
Confederation และ Akademie Deutche Bäekerhandwerk Weinheim, Germany
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ German Baking Confederation และ Akademie Deutche Bäekerhandwerk Weinheim, Germany
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
German Baking Confederation แ ล ะ Akademie Deutche Bäekerhandwerk Weinheim, Germany โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และ แลกเปลี่ ยนข้อมูลและเอกสาร
ด้านการศึกษา
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็ นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสาร
แนบ
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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

เห็นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ German
Baking Confederation และ Akademie Deutche Bäekerhandwerk Weinheim, Germany
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.11 เรื่ อง การทําสั ญญาข้ อตกลง (Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
และ Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําสัญญาข้อตกลง (Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
และ Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ สั ญญาข้อตกลง (Agreement) ระหว่าง มหาวิท ยาลัยรังสิ ต กับ
Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งนั ก ศึ ก ษาของ
สถาบันการบิน ไปฝึ กบินที่ Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

43
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิขออนุมตั ิการทําสัญญาข้อตกลง (Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
และ Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.12 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทําความตกลงร่ วมมือในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา
ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ก ารทําความตกลงร่ วมมื อในการพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพการจัด
การศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรครู ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่ เซ็ นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสาร
แนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําเพิม่ เติมว่ า การทํางานร่ วมกับ อบจ.ปทุมธานี เป็ นเรื่ อง
ทีค่ วรส่ งเสริม โดยปัจจุบันมีหน่ วยงานชื่ อ “สสค.” (สํ านักงานส่ งเสริมสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
และคุณภาพเยาวชน) ซึ่งทําเรื่ องปฏิรูปการศึกษา โดยเอาจังหวัดเป็ นตัวตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สามารถสร้ างความร่ วมมือกับ สสค. เพื่อได้ ข้อมูลและบทเรียนทีเ่ ป็ นประโยชน์ ร่วมกัน

3.13 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือโครงการการสร้ างภาคีในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโท-เอก
ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.)
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมื อโครงการการสร้ างภาคี ในการผลิ ต
บัณฑิต ระดับปริ ญญาโท-เอก ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.)
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ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือโครงการการสร้ างภาคี ในการผลิ ตบัณฑิ ต
ระดับ ปริ ญญาโท-เอก ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบันวิจยั วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
(วว.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาโทและเอก ซึ่ งประกอบด้วยการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม การ
กํากับดูแลให้คาํ ปรึ กษาในการทําวิทยานิ พนธ์ และแนะนําการทํางานวิจยั อย่างเป็ นระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
การใช้ห้องปฏิ บตั ิการเพื่อเรี ยนรู ้ และทํางานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
วิจยั และพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ได้ปริ มาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาโท-เอก ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.14 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการคลินิก
คําขอ
1 คน

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการคลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จํานวน

ข้ อเท็จจริง

เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเกี ยรติคุณแก่อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถและปฏิ บตั ิงานด้าน
คลิ นิกมาเป็ นระยะเวลานาน จึงเห็ นสมควรขออนุ มตั ิแต่งตั้งอาจารย์ประจําเพื่อดํารงตําแหน่งทางวิชาการคลิ นิก
จํานวน 1 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุ ทธิ พงษ์ ปั งคานนท์
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ทั้งนี้ การดํา เนิ น การดังกล่ า วเป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต ว่าด้วย การแต่ง ตั้ง
ตําแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2548 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557)
2. คณะกรรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557)
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549 ข้อ 5ความ
ว่า ให้ ค ณบดี พิ จารณาอาจารย์ป ระจําทางคลิ นิ ก ที่ ส มควรได้รับ การแต่ งตั้งเป็ นผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ค ลิ นิ ก รอง
ศาสตราจารย์คลินิก และศาสตราจารย์คลินิก เสนอชื่อพร้อมแบบประวัติต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิในการแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการคลินิกดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15

ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์

เรื่ อง

คําขอ
ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์

เนื่ องด้วย มหาวิท ยาลัยรังสิ ต มี ความประสงค์ มอบปริ ญญากิ ตติ มศัก ดิ์ แก่ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ซึ่ งใช้
ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชา จนเป็ นที่ประจักษ์ว่าได้ทาํ ชื่ อเสี ยงประกอบคุ ณงามความดี เพียบพร้อมสมบูรณ์
และเป็ นประโยชน์ยง่ิ แก่ประเทศชาติ
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการกลั่น กรองการให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
4. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการ
6. คณบดีวทิ ยาลัย/คณะ/สถาบัน
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ในลําดับที่ 6 เป็ นคณบดีวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ที่เสนอผูท้ รงคุณวุฒิที่สมควรมอบปริ ญญา
กิตติมศักดิ์

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อง กําหนดชั้น สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ข้อ 5 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองขึ้นคณะหนึ่ง มีจาํ นวน
7 คน ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จํานวนสามคน
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(3) กรรมการจากคณาจารย์ของสถาบัน จํานวนสองคน
(4) กรรมการซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของสถาบันจากสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
จํานวนหนึ่งคน
ให้สถาบันมอบหมายให้คณาจารย์ของสถาบันคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ
ข้ อเสนอ
ข้างต้น

เห็นสมควรอนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ตามรายนามดังกล่าว
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 4

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
4.1 เรื่ อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี การศึกษา 2556
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้ง นายวรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4699
ของสํานักงานสอบบัญชีวนิ ยั เป็ นผูส้ อบบัญชี งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2556 นั้น จากผลการตรวจสอบ
งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ ประจําปี
การศึกษา 2556 มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบดุลรวม (งบแสดงฐานะการเงินรวม) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้วย
(บาท)
1.1 สิ นทรัพย์รวม
6,361,951,165.60
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1.2 หนี้สินและเงินกองทุน
1.2.1 หนี้สิน
1.2.2 เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุ ญาต
ทุนสะสม
รวม

1,556,641,779.67
50,000,000.00
4,755,309,385.93

2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่ารายจ่ายรวมประจําปี

4,805,309,385.93
6,361,951,165.60

3,099,869,395.42
2,805,235,468.33
294,633,927.09

(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจําปี การศึกษา 2556)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติการเงินประจําปี การศึกษา 2556 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

4.2

การพิจารณาจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ าง ๆ และผู้รับใบอนุญาต

เรื่ อง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ให้อธิ การบดีเสนอสภา
สถาบันดําเนินการดังนี้
(1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่นใดที่มี
ยอดติดลบก่อน
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(2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มี
ยอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดําเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
ตาม (1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่น
ใดที่มียอดติดลบก่อน
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี
905,713,731.87
โอนเงินเพื่อไปชดใช้ให้กบั กองทุนอื่น ที่มียอดติดลบ
- ไม่มี ตาม (2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มียอดคงเหลืออยู่
เป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายคงเหลือหลังโอนชดใช้ให้กองทุนอื่น
905,713,731.87
การจัดสรรเงินส่ วนที่เหลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 543,428,239.12
2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
ไม่เกินร้อยละ 30
271,714,119.56
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 90,571,373.19
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่าง ๆ
กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
สัดส่ วน
35.33%
2.21%
2.21%
2.76%
27.60%

543,428,239.12
ยอดจัดสรร
320,000,000
20,000,000
20,000,000
25,000,000
250,000,000
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กองทุนคงเงินต้น
รวม

0.11%
70.22%

1,000,000
636,000,000

2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ขออนุมตั ิจดั สรรให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ร้อยละ 8.28

271,714,119.56
75,000,000.00

3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
มียอดคงเหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ร้อยละ 21.50

90,571,373.19
194,713,731.87

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาตตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

4.3

การพิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี การศึกษา 2557

เรื่ อง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประจําปี ทุกปี
ทางมหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ ดังนี้
นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3979
สํานักงานสอบบัญชีวนิ ยั
59/11-12 หมู่ 5 ศูนย์การค้าการุ ณย์นิเวศ
ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง
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จังหวัดชลบุรี 20130
อัตราค่ าตอบแทนปี ละ 60,000 บาท
(ผูส้ อบบัญชีคนใหม่ อัตราค่าตอบแทนเท่าเดิมกับปี ก่อน)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี การศึกษา 2557 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อแนะนําเพิม่ เติมว่ า สกอ. กําลังจะเปลีย่ นรอบปี ของบัญชี ให้
สอดคล้ องกับภาคการศึกษาที่เปลีย่ นแปลงใหม่ จึงฝากให้ มหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อเตรียมการรับ
ความเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ อง วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว)
5.1 เรื่ อง ขออนุมัติให้ ความเห็นชอบในการเสนอเรื่ องต่ อสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํ าหรับ
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ง นายสุ กิจ พันธุ์พมิ านมาศ ให้ ดํารงตําแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สําหรับดําเนินการเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุ กิจ พันธุ์พิมานมาศ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ดําเนินการดังนี้

ตามที่ นายสุ กิจ พันธุ์พิมานมาศ มีความประสงค์จะขอตําแหน่งศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้

1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ ครั้งที่
4/2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
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2. คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในการประชุ มวันที่ 25 สิ งหาคม 2557 มีผลการพิจารณาให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี
ปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2557
วันที่ 2 กันยายน 2557 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่ องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิการดําเนิ นการขอความเห็นชอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้คาํ แนะนํา
สําหรับดําเนิ นการเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุ กิจ พันธุ์พมิ านมาศ ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ได้ต้งั แต่วนั ที่ 17 กันยายน 2557
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(14) แห่ งพระราชบัญญัติ ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “พิจารณาเสนอความเห็ นชอบต่อคณะกรรมการ
เพื่อนําความกราบทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
ความเห็นชอบการพิจารณาดําเนิ นการเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุ กิจ พันธุ์พิมานมาศ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ได้ต้งั แต่วนั ที่ 17 กันยายน 2557 ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.2 เรื่ อง
คําขอ

ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ

ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มี ความประสงค์ขอตําแหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
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1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ ครั้งที่
4/2556 วัน ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2556 และครั้ งที่ 1/2557 วัน ที่ 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อตําแหน่ง
ทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทํา หน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ ผศ.พญ.สุ นทรี รัตนชู เอก
ในการประชุ มวันที่ 25 สิ งหาคม 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทํา หน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นพ.สมจิต ศรี อุดมขจรประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุลประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรมประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทํา หน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ พญ.สุ ดสวาท เลาหวินิจ
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสี รักษา ของ พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริประเมินผลให้
ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ น ไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทํา หน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นางสาวผการัตน์ จําปาน้อย
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
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2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทํา หน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ของ นายวุธพงศ์ ลาภเจริ ญประเมินผลให้
ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ น ไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทํา หน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ ของ นางพรรณนภา เภาทอง
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายวุฒิพ งษ์ ชิ นศรี
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่ งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชารั ฐ ศาสตร์ ของ นายชาญชัย จิ ต รเหล่ า อาพร
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
2.12 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ นายพิชญา เผือกขาวประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2557
วันที่ 2 กันยายน 2557 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมี
รายนามอาจารย์ที ่ ส มควรได้รั บ การแต่ง ตั้ง ให้ดาํ รงตํา แหน่ ง รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน และผู ช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ จํานวน 11 คน ดังนี้
- ผศ.พญ.สุ นทรี รัตนชูเอก
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- นพ.สมจิต ศรี อุดมขจร
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
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- นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม
- พญ.สุ ดสวาท เลาหวินิจ
- พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ
- นางสาวผการัตน์ จําปาน้อย
- นายวุธพงศ์ ลาภเจริ ญ
- นางพรรณนภา เภาทอง
- นายวุฒิพงษ์ ชินศรี
- นายชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
- นายพิชญา เผือกขาว

ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารังสี รักษา
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการตลาด
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 12 คน ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 11 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ
6.1 เรื่ อง การแต่ งตั้งรองอธิการบดี
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare)

ข้ อเท็จจริง

เพื่อความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเห็นควรแต่งตั้งให้
บุคลากรดํารงตําแหน่ง ดังนี้
1. นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
2. นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์
3. นายอภิวฒั ิ อุไรรัตน์

ดํารงตําแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ดํารงตําแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
ดํารงตําแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารกิจการพิเศษ
(RSU Healthcare)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอํานาจ
หน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน รองอธิ การบดี และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ รอง
อธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารกิจการพิเศษ (RSU Helthcare)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบ
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6.2

เรื่ อง

การแต่ งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และอธิการวิทยาลัยฯ

เพื่อความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเห็นควร
แต่งตั้งให้บุคลากรดํารงตําแหน่ง ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสิ นธุ์
ดํารงตําแหน่ง อธิ การวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
2. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดํารงตําแหน่ง อธิการวิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
3. นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
5. นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
6. ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อธิการบดีได้ รายงานทีป่ ระชุ มเพิม่ เติมว่า ภารกิจหน้ าที่ของ
มหาวิทยาลัย และหน่ วยงานขยายตัวมากขึน้ จึงมีความจําเป็ นต้ องแต่ งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม ใน
กรณีของวิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก กําลังจะเกิด 3 คณะใหม่ ภายใต้ การกํากับดูแลของ
วิทยาลัย คือ การแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์ แผนจีน และคณะการแพทย์อายุรเวชแผน
อินเดีย
ส่ วนความร่ วมมือกับจีน ซึ่งมีมติ ิท้งั ด้ านภาษา, สั งคม, การแพทย์ , การวิจัย มีสถาบัน
จีน-ไทย ทําหน้ าทีป่ ระสานงาน โดยอาคารศาลาจีน-ไทย (ศาลากวนอิม) จะแล้ วเสร็จในต้ นปี 2558
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเป็ นองค์ ประธานในพิธีเปิ ด
ศาลาจีน-ไทย พร้ อมกับร่ วมชมการแสดงละครเพลง เรื่ อง “ซู สีไทเฮา” ทีศ่ าลาดนตรี ในวันที่
29 เมษายน 2558

6.3

รายงานผลการตรวจสอบ ประจําปี การศึกษา 2556

เรื่ อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต สํานักงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ขอเสนอ “รายงานผลการตรวจสอบประจําปี การศึกษา 2556”
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุ ปภาพรวมของ
การตรวจสอบ ดังนี้
1. กรอบการดําเนิ นงานด้านการตรวจสอบ 4 ด้าน ได้แก่
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1. การบริ หารความเสี่ ยง
2. การควบคุมภายใน
3. การตรวจสอบภายใน
4. การตรวจสอบการบริ หารจัดการ
2. ความเสี่ ยงที่กาํ หนดให้ดาํ เนินการทั้งองค์กร มี 6 ปั จจัย ได้แก่
1. งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. ทักษะภาษาอังกฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา
3. สัดส่ วนอาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
4. คุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร
5. การรักษาสถานภาพทางการเงินที่มน่ั คง
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริ เวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรังสิ ต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และขอชมเชยคณะกรรมการฯ ทีไ่ ด้ ทาํ งานอย่างละเอียด และเห็นว่ าฝ่ าย
ปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้ องก็ได้ พฒ
ั นาการทํางานของตนได้ อย่ างรวดเร็ว

6.4

รายงานผลการดําเนินงานและสั งเคราะห์ มติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2556

เรื่ อง

งานเลขานุการสภาฯ
ได้จดั ทําเอกสาร “รายงานผลการดําเนิ นงานและสังเคราะห์มติสภา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2556” เพื่อใช้เป็ นหลักฐานและเอกสารอ้างอิงของมหาวิทยาลัย
โดยสรุ ปภาพรวมของปี การศึกษา 2556 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติสาํ คัญ ดังนี้
1. อนุมตั ิการเปิ ดดําเนินการหลักสู ตร รวม 6 หลักสู ตร
2. อนุมตั ิการปรับปรุ งหลักสู ตร รวม 6 หลักสู ตร
3. อนุมตั ิขอ้ บังคับและแก้ไขระเบียบ รวม 3 เรื่ อง
4. อนุมตั ิความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ รวม 22 เรื่ อง
5. อนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รวม 4,453 คน
6. อนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท รวม 473 คน
7. อนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก รวม 51 คน
8. อนุมตั ิแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ รวม 35 คน
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9. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน รวม 2 เรื่ อง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.5

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 และ ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
การศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 และ ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 จํานวน 738 คน

ข้ อเท็จจริง

ภาค

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 738 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะกายภาพบําบัด
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะเทคนิคการแพทย์
5. คณะการแพทย์แผนตะวันออก
6. คณะวิทยาศาสตร์
7. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
11. คณะศิลปะและการออกแบบ
12. คณะดิจิทลั อาร์ต
13. คณะบริ หารธุรกิจ
14. คณะนิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 3/2556
9
1
1
1

ภาคการศึกษาที่
S (ภาคพิเศษ) /2557
39
1
1
1
10
13
89
7
25
21
57
14
60
142

รวม
39
1
1
1
10
13
89
16
25
21
58
15
60
143
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คณะ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
คณะนิติศาสตร์
คณะบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติจีน
วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
เอสอาร์ยู
รวม

ภาคการศึกษาที่ 3/2556
1
13

ภาคการศึกษาที่
S (ภาคพิเศษ) /2557
54
8
34
31
13
20
10
23
1
47
4
725

รวม
54
8
34
31
13
20
10
24
1
47
4
738

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ 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 และ ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 จํานวน 738 คน ตามรายชื่ อแนบท้าย
บันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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6.6

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2556 และ ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556 และภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 จํานวน 146 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 146 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
3. สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
4. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การบริ การ
7. สาขาวิชาบริ หารการศึกษา
8. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
9. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
13. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
14. สาขาวิชานิติศาสตร์
15. สาขาวิชาบัญชี
16. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
17. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม

ภาคการศึกษาที่ 3/2556
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ภาคการศึกษาที่ 3/2556

สาขาวิชา
18. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รวม

7

ภาคการศึกษาที่
S (ภาคพิเศษ)/2557
1
139

รวม
1
146

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 และภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 จํานวน 146 คน ตามรายชื่อแนบท้าย
บันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.7

เรื่ อง เพิม่ เติม
6.7.1 ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ได้มอบหนังสื อ
“จีนมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก” แด่ กรรมการสภา ซึ่ งสาระสําคัญของหนังสื อเล่มนี้ จะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมี
โอกาสสู งมากในการเป็ นศูนย์กลางของอาเซี ยน โดยการเชื่ อมอาเซี ยนกับจีนและอินเดีย
6.7.2 ในประเด็นการจัดการความเสี่ ยงด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิ ต
มาลัยวงศ์ กรรมการสภาฯ แนะนําให้เพิ่มภาษาอังกฤษในสิ่ งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เช่น ป้ ายภาษาอังกฤษ, เพิ่ม
หน้าภาษาอังกฤษในสิ่ งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย เช่น สารรังสิ ต เป็ นต้น
เลิกประชุ มเวลา 19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

