รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
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. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
4.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
5.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง
6.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
นายธนภัทร เอกกุล
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นายภูมิณวัธน์ ตั้งศรี พูลผล
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
อธิ การวิทยาลัยรัฐกิจ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.30 น.

เนื่องจาก พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ลาประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงปฏิบตั ิหน้าที่ประธานการประชุม
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 เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 มติเวียน ครั้งที่ 3/2558
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออก
หลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาเพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียน
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รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมี
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รวมจํานวนทั้งสิ้ น 21 คน มีรายละเอียดดังนี้
1.
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
จํานวน
19
คน
2.
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จํานวน
2
คน
รวมทั้งสิ้ น
21
คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2558 เรื่ อง ขออนุ มตั ิ
การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 3/2558 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรด
พิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 1/2558
โดยไม่ มีการแก้ ไข
เรื่ อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ
วาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
3.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร
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คําขอ

3.1.1 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการออกแบบ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะศิลปะและการออกแบบ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2546 , 2551 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีการปรับปรุ งดังนี้
2.1 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต รวม จาก 42 หน่วยกิต เป็ น 43 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาบังคับ
2.2.1 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.2.2 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2.2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต แผน 8 จาก 24 หน่วยกิต เป็ น 25 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือก
2.3.1 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.3.2 ปรับชื่อวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
-

24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

43 หน่วยกิต

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 “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการออกแบบ
(หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะศิล ปะและการออกแบบ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการ
ออกแบบ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะศิล ปะและการออกแบบ เพื่ อให้ม หาวิท ยาลัยเสนอเรื่ องต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้ อ 8 อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา ควรแก้ ไขให้ ถูกต้ อง เช่ น อาชี พ
นักออกแบบเรขนศิลป์ ในหลักสู ตรมีเรี ยนเพียง 2 รายวิชา ซึ่งยังไม่ เพียงพอทีจ่ ะไป
ประกอบอาชี พได้ โดยเขียนเป็ น นักออกแบบซึ่งมีความรู้ ความสามารถในด้ าน.......
หรื อสามารถนําความรู้ ไปต่ อยอดในอาชี พทีต่ ัวเองศึกษาได้ มากขึน้
2. ข้ อ 11 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทีท่ างหลักสู ตรเขียนมานั้นยังไม่
ถูกต้ อง ยังไม่ ได้ กล่าวถึงสถานการณ์ ปัจจุบัน ว่ าคืออะไร ไม่ ได้ สะท้ อนวัฒนธรรมว่ามี
การเปลีย่ นแปลงอย่ างไร และทําไมจึงต้ องมีวชิ าเหล่ านีใ้ นหลักสู ตร ในส่ วนของข้ อ 11.1
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ต้ องเขียนให้ เห็นถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้ องมา
เรียนในหลักสู ตรนี้ และข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ต้ องกล่ าวถึงสั งคม Social Network ทีน่ ําไปสู่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ข้ อ 12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ฯ หัวข้ อ 12.1 การพัฒนาหลักสู ตร ต้ อง
กล่ าวถึงหลักสู ตรเดิมว่ ามีการใช้ มคอ.3 ในการสอนอย่ างไร มีการเขียน มคอ.5 เพื่อบอก
ว่ าสอนไปแล้ วควรจะปรับปรุ งอะไรบ้ าง และ มคอ.7 สรุ ปภาพรวมของรายวิชาว่ าควร
ปรับอะไรบ้ างจะสะท้อนในข้ อนี้ เพราะมีหลายรายวิชาที่แก้ ไข ต้ องบอกว่ าทําไมต้ อง
แก้ ไข และจึงมีการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อ ให้ หลักสู ตรมี
ความทันสมัยมากขึน้
4. ขอให้ เพิม่ รายวิชาทางด้ าน Infographics Presentation
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 เรื่ อง หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะกายภาพบําบัด
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบําบัด
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ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะ
กายภาพบําบัด ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 และต่อมาได้มีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2532 2542 2544 2552 และ 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต เป็ น 146 หน่วยกิต
2.2 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต
เป็ น 110 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 88 หน่วยกิต เป็ น 92 หน่วยกิต
2.2.2 ปรับรหัสวิชา และ/หรื อ ชื่อวิชา และ/หรื อ คําอธิ บายรายวิชา และ/หรื อ
หน่วยกิต และ/หรื อ เงื่อนไขการเรี ยน จํานวน 33 รายวิชา
2.2.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.2.4 ตัดรายวิชาออก จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพกายภาพบําบัด
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 2556
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

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

3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
110 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
146 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ 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 ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชากายภาพบําบัด
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบําบัด ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม (มติเวียน) ครั้งที่ 3/2558
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบําบัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเขียนคําว่ า “สภาวิชาชี พ” ให้ ชัดเจน ว่ า เป็ น “สภาวิชาชี พกายภาพบําบัด” เนื่องจาก
การปรับปรุ งหลักสู ตรต้ องมีสาเหตุ ว่ าจะปรับตามสภาวิชาชี พ หรื อปรับตามมาตรฐาน
มคอ. 7 เพราะการจัดทํา มคอ. 7 เป็ นการสรุ ปภาพรวมของรายวิชาว่ าควรปรับปรุ ง
อะไรบ้ าง
2. ควรเขียนให้ ชัดเจนว่ ามีการปรับปรุงหลักสู ตรครั้งนี้แตกต่ างจากเดิมอย่างไรบ้ าง
3. จุดดําใน Curriculum Mapping มากเกินไป ควรตัดออกบ้ าง เพราะแต่ ละจุดดําต้ องมี
การวัดผล
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจําหลักสู ตร จํานวน 23 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2558 เรื่ อง จํานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ ต้องมี อาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจํานวนนั้นต้องเป็ นผูม้ ี
คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อย่าง
น้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
2. ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2558 เรื่ อง จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
หนึ่งหลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ปริ ญ ญาโท อาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร มี
คุ ณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ าํ กว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย
3 คน และอาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิไม่ต่ าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้อง
มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
2.2 ปริ ญญาเอก อาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจําหลักสู ตร มี
คุ ณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ าํ กว่า
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ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
และอาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ป ระจําหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุ ณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ าํ กว่า
รองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช านั้ นหรื อสาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ ก ั น และต้ อ งมี
ประสบการณ์ ดา้ นการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
ในการนี้ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 23 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
2. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
3. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
4. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
5. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
6. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
7. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
9. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
11. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุ งอากาศยาน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

11
12. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
13. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาซ่อมบํารุ งอากาศยาน
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
14. หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
15. หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2254) คณะเศรษฐศาสตร์
16. หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
17. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
18. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
19. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะศิลปศาสตร์
20. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) คณะบัญชี
21. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
22. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
23. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะเทคโนโลยีอาหาร
(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 “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 อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ ป รับ ปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มี ข้อ เสนอแนะให้ เขี ยนหลัก เกณฑ์ ก ารขอปรั บ ปรุ งแก้ ไขรายชื่ อ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ประจํ าหลักสู ตร ในหน้ าวาระ เพื่ อให้ ทราบสาเหตุในการขอปรั บปรุ งแก้ ไข
รายชื่ ออาจารย์ ฯ ในครั้งนี้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.3 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจําหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ

ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุ มตั ิการ
ขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ห ลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดี
ฝ่ ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร. อรรถพล ควรเลี้ยง

13
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมี
เกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ ได้ผา่ นการ
พิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิช าการ มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2558 วัน ที่
3 มิถุนายน 2558
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มี ข้ อ เสนอแนะให้ จั ด ทํ า หลั ก เกณฑ์ ใ นการขอขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา กรณีอาจารย์ ประจําหลักสู ตรทําหน้ าที่อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ให้ กบั นักศึกษาเกิน 5 คน จะต้ องมีเงื่อนไขอะไรบ้ าง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่ อง ขออนุมัติแก้ ไขหลักสู ตรทีผ่ ่ านการพิจารณาจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คําขอ

มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขหลั ก สู ตรที่ ผ่ า นการพิ จ ารณ าจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 4 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
2. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
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3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558)
4. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558)
ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เสนอหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมตั ิหลักสู ตร นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาหลัก
สู ตรดังกล่าวแล้ว มีขอ้ สังเกตให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขเอกสารหลักสู ตร ดังนี้
1. การกําหนดระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค และมีการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (S)
ในแผนการเรี ยนชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 และ ชั้นปี ที่ 4 ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนก่อนการศึกษาภาคปกติ จึงไม่
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรฯ และข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
อนึ่ง การจัดการเรี ยนการศึกษาพิเศษ (S) มีลกั ษณะการจัดการศึกษาที่เทียบเคียงกับการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรฯ และข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยรังสิ ต จึง
ควรจัดไว้ในแผนการศึกษาที่ต่อจากภาคเรี ยนที่ 2 ของแต่ละปี การศึกษาจึงจะเหมาะสม
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุ ง
แก้ไขเอกสารหลักสู ตรตามประเด็น ข้างต้น แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อให้การอนุมตั ิหลักสู ตร ก่อน
เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนิ นการต่อไป
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 ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ แ ก้ไ ขหลัก สู ต ร จํา นวน 4 หลัก สู ต รดัง กล่ า วข้า งต้น เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย
ดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)

ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยรั งสิ ต มีความประสงค์จะเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้นกั ศึกษาทุกวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และทุก
ชั้น ปี ได้มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ าของเงิ น เพื่ อ นําไปสู่ ก ารออม การวางแผนทางการเงิ น และการลงทุ น
จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
INI 100 การลงทุนในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Investment in Daily Life)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขอเปิ ดรายวิช า ในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556) ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ (มติเวียน) ในการประชุ มครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) เพื่อ
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ เพิม่ เนื้อหา เรื่ อง การประกันชี วติ เข้ าไปในรายวิชาด้ วย
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.6.1 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก
และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการเงินและการลงทุ น สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิ วเตอร์ สาขาวิช าการจัดการ สาขาวิช าการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ สาขาวิชาการจัดการอุ ตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 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)
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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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการเงินและการลงทุ น สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิ วเตอร์ สาขาวิช าการจัดการ สาขาวิช าการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ สาขาวิชาการจัดการอุ ตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6.2 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่ อมบํารุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
วิชาดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6.3 หลักสู ตรเทคโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
วิชาดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
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 Kyushu Dental University, Japan
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kyushu Dental University, Japan
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Kyushu Dental University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการวิจยั พื้นฐาน การวิจยั ในระดับคลินิก การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่ อง แลกเปลี่ยนข้อมูลสื่ อการสอนในสาขาวิชาที่มีความสนใจตรงกัน แลก
เปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร และพัฒนาโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
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
(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
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kyushu
Dental University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยกรรมการให้ ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่ า มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีความร่ วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของญีป่ ุ่ นหลายแห่ ง ซึ่งควรใช้ โอกาสนีไ้ ด้ เรียนรู้ วฒ
ั นธรรม
การอยู่ร่วมกันทีด่ ีของคนญีป่ ุ่ น เช่ นความสุ ภาพ ความเคารพความเป็ นคนของผู้อื่น ซึ่ง
เกีย่ วเนื่องมาถึงเรื่ องเศรษฐกิจสั งคมด้ วย เพราะมีงานวิจัยทีช่ ี้ชัดว่ า ญีป่ ุ่ นเป็ นประเทศทีม่ ี
ความเหลื่อมลํา้ น้ อยทีส่ ุ ด ตรงกันข้ ามกับสหรัฐอเมริกาทีม่ ีความเหลื่อมลํา้ มากทีส่ ุ ด ในงาน
ด้ านวิชาการ นักวิจัยชาวญีป่ ุ่ นทํางานละเอียด ซึ่งถ้ าเป็ นไปได้ ควรพยายามดึงนักวิจัยชาว
ญีป่ ุ่ นเข้ ามาร่ วมทํางานกับอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต เพื่อเสริมการเรี ยนรู้ ร่วมกัน

3.8 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการด้ านการพัฒนาเครื อข่ ายห้ องสมุดสี เขียว
คําขอ
ห้องสมุดสี เขียว
ข้ อเท็จจริง

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ การทําความตกลงร่ วมมื อทางวิช าการด้านการพัฒนาเครื อข่าย

1) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
เครื อข่ายห้องสมุดสี เขียว กับ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ความร่ วมมือในการพัฒนาการให้บริ การสารสนเทศด้านการอนุ รักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
2. ความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
ในหน่วยงานเครื อข่ายความร่ วมมือ
3. ความร่ วมมือในการดําเนิ นกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
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4. ความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการห้องสมุดสี เขียว
5. การดําเนิ นกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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
(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 วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครื อข่ายห้องสมุดสี เขียว
กับ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9 เรื่ อง ขอเสนอรายชื่ อ วารสารทางวิช าการให้ ส ภามหาวิท ยาลัยรั บ รอง
คําขอ

ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอรับรองวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ

เนื่ อ งด้ว ยสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ก ํา หนดระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
เพื่ อ ให้ ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชนถื อ ปฏิ บ ัติ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน โดยหลัก เกณฑ์ ดัง กล่ าวกําหนดให้ สภา
มหาวิทยาลัยใช้รายชื่ อวารสารทางวิชาการที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

23
กรณี ที่วารสารทางวิชาการที่ไม่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่กาํ หนด ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่มีการดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด เมื่อดําเนิ นการรับรอง
วารสารเสร็ จสิ้ นแล้วให้จดั ทําเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ กันและแจ้งให้ กกอ.ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ออก
ประกาศโดยวารสารที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับให้มีผลการบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้การ
รับรอง ดังนี้
1. Rangsit Journal of Educational Studies (รายละเอี ย ดดัง เอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิช าการ
สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ระบุวา่
ข้อ 3. ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลให้สภาสถาบันอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีกาํ หนดการเผยแพร่ ที่แน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 2 ฉบับ
(2) มีการระบุสํานักพิมพ์หรื อหน่ วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มี ห ลัก ฐานที่ ต รวจสอบได้ ว่า วารสารมี ก ารแต่ ง ตั้ง ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (peer reviewer) ที่
พิจารณาคุ ณภาพบทความที่ครอบคลุ มสาขาวิชาหรื อกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จดั ทําวารสารอยูในรายชื่ อด้วย
(5) บทความทุ กบทความมี การควบคุ ม ภาพโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ (peer reviewer) ที่ ตรง หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่ บทความที่มีผนู ้ ิ พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณี ที่บทความมีผนู ้ ิพนธ์ร่วมที่เป็ นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่าเป็ น
บทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มี บ ทคัด ย่อ ของบทความที่ เป็ นทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษทุ ก บทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็ นภาษาต่างประเทศประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็ นรู ปแบบเดียวกันในทุ ก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
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ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ตั ิ ให้ ก ารรั บ รองวารสารทางวิช าการ ที่ มี ก ารดําเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ ที่
กําหนด จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการคลินิก
คําขอ
จํานวน 1 คน

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง ตําแหน่ ง ทางวิช าการคลิ นิ ก สาขาวิช าอายุรศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิงาน
ด้านคลิ นิกมาเป็ นระยะเวลานาน จึงเห็ นสมควรขออนุ มตั ิแต่งตั้งอาจารย์ประจําเพื่อดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ
คลินิก จํานวน 1 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงสุ ดสวาท เลาหวินิจ
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ทั้งนี้ การดําเนิ นการดังกล่าวเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ตําแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2548 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558
2. คณะกรรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558
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ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการคลิ นิก พ.ศ. 2549 ข้อ 5
ความว่า ให้คณบดีพิจารณาอาจารย์ประจําทางคลินิกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์คลินิก รอง
ศาสตราจารย์คลินิก และศาสตราจารย์คลินิก เสนอชื่ อพร้อมแบบประวัติต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิในการแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการคลินิกดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.11

เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์

ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วย มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ มอบปริ ญญากิ ตติมศักดิ์ แก่ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งใช้
ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชา จนเป็ นที่ประจักษ์วา่ ได้ทาํ ชื่อเสี ยงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์
และเป็ นประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศชาติ

ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ งขออนุ ม ัติแ ต่ ง ตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองการให้ ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
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4. ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการ
6. คณบดีวทิ ยาลัย/คณะ/สถาบัน
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้ง นี้ ในลํา ดับ ที ่ 6 เป็ นคณบดีวิ ท ยาลัย /คณะ/สถาบัน ที่ เสนอผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ ส มควรมอบ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อง กําหนดชั้น สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ของ
สถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชน พ.ศ. 2549 ข้อ 5 ให้ส ภาสถาบันแต่ งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองขึ้ นคณะหนึ่ ง มี
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จํานวนสามคน
(3) กรรมการจากคณาจารย์ของสถาบัน จํานวนสองคน
(4) กรรมการซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิของสถาบันจากสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ จํานวน
หนึ่งคน
ให้สถาบันมอบหมายให้คณาจารย์ของสถาบันคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ตั ิ แต่ งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ ป ริ ญ ญากิ ตติ ม ศัก ดิ์ ตามรายนาม
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.12 เรื่ อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดําเนินการใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิค่าหน่ วยกิตสําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนิ นการใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
อัตราค่ าเล่ าเรียน
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
3,500.00
• รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
217,000.00
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
ในการขออนุมตั ิค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.13
คําขอ

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557

มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต ขออนุ ม ตั ิก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ผู ส้ ํ า เร็ จ การศึก ษา ระดับ ปริ ญ ญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 19 คน
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ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 19 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
9
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6
4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1
5. สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
1
6. สาขาวิชาการศึกษา
1
รวม
19
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 19 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ 4
4.1

เรื่ อง

คําขอ

ข้ อเท็จจริง

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

ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
2/2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 2 กันยายน 2557 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
และครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ้ข อดํารงตําแหน่ งผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าเคมี ของ นางอรพรรณ ทองประสงค์
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวปรานอม ขาวเมฆ ประเมิน
ผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ นางสาวศิ ริรัตน์
อุฬารตินนท์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นางสาวอรศิริ เสรี รัตน์
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ ของ นางสาวธิ ราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ ของ นายสรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ ของ นายฉลองรัฐ
เฌอมาลย์ชลมารค ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าผู น้ ํา ทางสั ง คม ธุ รกิ จ และการเมื อ ง ของ
พลเรื อตรี วิโรจน์ พิ มานมาศสุ ริยา ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางศิริมา สุ ดวิลยั ประเมิน
ผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 3/2558
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติ เห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ
เสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 9 คน ดังนี้
- นางอรพรรณ ทองประสงค์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี
- นางสาวปรานอม ขาวเมฆ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี
- นางสาวศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- นางสาวอรศิริ เสรี รัตน์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
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ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นายสรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นายฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พลเรื อตรี วิโรจน์ พิมานมาศสุ ริยา ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
นางศิริมา สุ ดวิลยั
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

- นางสาวธิ ราภรณ์ กลิ่นสุ คนธ์
-

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ นการแต่ ง ตั้ งอาจารย์ 9 คน ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จํา นวน 9 คน ในสาขาวิช าดัง กล่ า วข้า งต้น และเสนอเรื่ อ งเพื่ อ รายงานให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ อง วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ ายประจําปี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2558

5.1

เรื่ อง
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คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนองบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปี ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี

การศึกษา 2558
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
รังสิ ต และ KPI หลัก 3 หัวข้อ ดังนี้
KPI. 1 เปรี ยบเทียบจํานวนนักศึกษาใหม่ระหว่างปี การศึกษา 2554-2558 กับจํานวนนักศึกษา
ที่เกิดจริ ง แยกเป็ นระดับปริ ญญาตรี กับบัณฑิตศึกษา และเป้ าหมายจํานวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 โดย
จํานวนนักศึกษาใหม่ในปี 2558 ลดลง (ปี 2556 นักศึกษาใหม่ 8,195 คน, ปี 2557 นักศึกษาใหม่ 8,869 คน, ปี 2558
นักศึกษาใหม่ 6,302 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558)
KPI. 2 เปรี ยบเทียบจํานวนอัตราการได้งานทําและศึกษาต่อ ซึ่ งมหาวิทยาลัยตั้งเป้ าหมาย ไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80
ผลการสํารวจ ตั้งแต่รุ่นที่ 23-25 รุ่ นที่ 23 (ผูท้ ี่จบในปี การศึกษา 2554) จะเกินเป้ าหมายที่
คาดการณ์เล็กน้อยคือร้อยละ 82 ส่ วนรุ่ นที่ 24 (ผูท้ ี่จบในปี การศึกษา 2555) และ รุ่ นที่ 25 (ผูท้ ี่จบในปี การศึกษา
2556) ตํ่ากว่าเป้ าหมายไปเพียงร้อยละ 1-2 คือร้อยละ 78 และ ร้อยละ 79 ซึ่งทั้ง 3 ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกัน หรื อ
แตกต่างโดยไม่มีนยั ะสําคัญ
KPI. 3 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ง
แบ่งเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ 1. คุณธรรม จริ ยธรรม 2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร เทคโนโลยี 4. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 5. ความรู ้ 6. ทักษะทาง
ปั ญญาโดยผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง คุณลักษณะทุกด้านของบัณฑิตอยูใ่ นเกณฑ์ที่เกินเป้ าหมาย
คือ เกินร้อยละ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5
แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําปี การศึกษา 2558
ได้ดาํ เนิ นการจัดสรรเป็ น 5 หัวข้อใหญ่ โดยเปรี ยบเทียบกับรายรับภาพรวม ดังนี้
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนตําแหน่ง เพิ่มขึ้นไม่เกิน 5% จากยอดรายจ่ายปี 2557 โดย
จัดสรรงบประมาณให้คิดเป็ นร้อยละ 32.86 (เป้ าหมายร้อยละของรายรับ ไม่เกินร้อยละ 35)
2. ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จัดสรรงบประมาณให้ร้อยละ 11.50 (เป้ าหมายร้อยละ
ของรายรับ ไม่เกินร้อยละ10)
3. งบดําเนินการจัดสรรตาม FTES /ภารกิจ และจํานวนบุคลากร จัดสรรงบประมาณให้ คิด
เป็ นร้อยละ 31.56 (เป้ าหมายร้อยละของรายรับ ไม่เกินร้อยละ 30)
4. โครงการทุกประเภท ประกอบด้วย โครงการพัฒนานักศึกษา บุคลากร โครงการวิจยั
โครงการรับนักศึกษา โครงการซื้อครุ ภณั ฑ์ จัดสรรให้ร้อยละ 8.32 (เป้ าหมายร้อยละของรายรับ ไม่เกินร้อยละ 10)
5. คืนเงินต้นดอกเบี้ย จัดสรรตามข้อตกลงกับสถาบันการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 11.62 (เป้าหมาย
ร้อยละของรายรับ ไม่เกินร้อยละ 12)
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หลังจากหักดอกเบี้ยเงินต้นแล้ว มีเงินเหลือ 124 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยจะนําเงิน 120 ล้านบาท
ไปลงทุนในกิจการโรงพยาบาล RSU.Hospital และมีเงินเหลือสุ ทธิ 4.65 ล้านบาท
เปรียบเทียบภาพรวมรายรับ-รายจ่ ายระหว่ างปี การศึกษา 2557 และ 2558
ปี การศึกษา 2557

รายการ

งบประมาณ

ประมาณการรายรับ

เกิดจริ ง

ปี การศึกษา
2558

%เพิ่มขึน้
(ลดลง)

2,983.69

3,157.86

3,011.39

(4.64)

1 เงินเดือน+ค่ าตําแหน่ ง

908.50

941.26

989.45

5.12

2 ค่ าตอบแทนการสอน

322.50

345.33

346.33

0.29

3 งบดําเนินการ

975.97

973.33

950.51

(2.34)

776.72

897.94

725.10

(19.25)

317.15

316.07

250.45

(20.76)

459.57

581.87

474.65

(18.43)

396.56

344.55

350.00

1.58

63.01

237.32

124.65

(47.47)

ประมาณการรายจ่ าย

คงเหลือรายรับหักรายจ่ าย(1+2+3)
4 โครงการทุกประเภท
คงเหลือหลังหักโครงการ (4)
5 เงินต้ น+ดอกเบีย้ จ่ าย
คงเหลือหลังหักเงินต้ น+ดอกเบีย้ (5)
6 เงินลงทุนในกิจการย่ อย
รายจ่ ายเกินดุล (ขาดดุล)

120.00
63.01

237.32

4.65

(98.04)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน ได้ พจิ ารณารายละเอียดตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอแล้ ว มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในอนาคต การทํา KPI ควรลงรายละเอียดเป็ นรายคณะและสาขาวิชา เพื่อให้ ทุกคณะได้
เข้ าใจตนเองมากขึน้
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2. การลดลงของจํานวนนักศึกษาใหม่ มีปัจจัยจากแนวโน้ มการลดลงของเด็กทีจ่ บระดับ
มัธยมศึกษา และการเพิม่ จํานวนรับของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ งจะประสบปั ญหานี้
เหมือนกัน แต่ เพื่อประโยชน์ ในทางการบริ หาร ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ อย่ างละเอียดต่ อไป หากการลดลงของ
นักศึกษาใหม่ เป็ นสั ดส่ วนใกล้ เคียงกับการลดลงของตลาด การลดลงของนักศึกษาใหม่ กเ็ ป็ นเรื่ องยอมรับได้ เป็ น
ปกติ แต่ ถ้าคณะ สาขาวิชาใดมีการลดลงเป็ นจํานวนมาก หรื อมีแนวโน้ มลดลงต่ อเนื่อง ก็ควรต้ องมีการศึกษา
วิเคราะห์ อย่างจริ งจัง ว่ าจะมีแนวทางการแก้ ปัญหาอย่ างไร
3. ทีผ่ ่ านมา มหาวิทยาลัยรังสิ ต อาจยังไม่ ถึงจุดทีต่ ้ องวิเคราะห์ เพื่อกําหนดจุด Optimum
จํานวนนักศึกษา แต่ ปัจจุบันน่ าจะถึงเวลาทีจ่ ะนําประเด็นนีม้ าพิจารณา ซึ่งจะนําไปสู่ การกําหนดยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธการแข่ งขันขององค์ กร โดยสามารถกําหนดเป็ นทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย และแยกเป็ นกลุ่มคณะวิชา
และยุทธศาสตร์ นี้ ก็จะนําไปสู่ การกําหนดกลยุทธอื่นๆ ตามมา เช่ น กลยุทธการตลาด เป็ นต้ น
4. คณะทีม่ ีตัวเลขรายจ่ ายสู ง เช่ นเกินกว่ าร้ อยละ 70 ของรายรับ อาจมาจากสาเหตุต่างๆ เช่ น
บางคณะอยู่ระหว่ างเริ่มต้ นการลงทุน บางคณะรับอาจารย์ ใหม่ จํานวนมากขึน้ ฯ แต่ มหาวิทยาลัยควรมีหน่ วยงาน
ส่ วนกลาง ช่ วยคณะในการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา ในกรณีทบี่ างคณะมีรายจ่ ายสู งต่ อเนื่อง ติดต่ อกันหลายปี ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ในทางการบริ หาร
5. เรื่ องความพึงพอใจของนายจ้ างต่ อบัณฑิต มีข้อสั งเกตว่ า คุณลักษณะทีเ่ ป็ นนามธรรม 4
ด้ านของบัณฑิต คือ คุณธรรม จริยธรรม / ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ / ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร เทคโนโลยี / อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย คะแนนความพึงพอใจของนายจ้ าง
ค่ อนข้ างสู งคือ 3.98 / 3.82 / 3.80 / 3.81 (จากคะแนนเต็ม 5) แต่ คุณลักษณะทีค่ ่ อนข้ างเป็ นรู ปธรรม เช่ น ความรู้
/ ทักษะทางปัญญา จะได้ น้อยกว่ า คือ 3.65 / 3.55
ข้ อสั งเกตคือ เป็ นการสํ ารวจนักศึกษาที่เพิง่ จบการศึกษาภายใน 1-2 ปี ซึ่งนักศึกษายังขาด
ประสบการณ์ จึงควรพิจารณาแบบสอบถามว่ า สามารถสื่ อความเข้ าใจได้ ตรงกันระหว่ างมหาวิทยาลัยในฐานะ
ผู้ผลิตบัณฑิต กับนายจ้ างผู้ใช้ บัณฑิตหรื อไม่ เช่ น “ความรู้ ” หมายถึงระดับใด เข้ าใจตรงกันหรื อไม่ ว่าเป็ นการวัด
สํ าหรับบัณฑิตจบใหม่ มิใช่ ผ้ ูเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง เป็ นต้ น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรได้ มีวธิ ีรับรู้ ผลการ
ประเมินบัณฑิตสถาบันอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตของเราด้ วย
มติคณะกรรมการฯ
ทีป่ ระชุ มได้ พจิ ารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ ายประจําปี การศึกษา 2558 แล้ ว จึงมีมติ
อนุมัติ ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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5.2

เรื่ อง

การลงทุนในบริษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชันแนล ฮอสพิทอล จํากัด

ตามมาตรา 34 (10/1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไป ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง “อนุมตั ิการลงทุน หรื อร่ วมลงทุนกับนิติบุคคล หรื อ
หน่วยงานอื่น เพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับ หรื อต่อเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรื อนําผลการ
ค้นคว้าวิจยั ไปเผยแพร่ หรื อหาประโยชน์เพื่อเป็ นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
จึงเรี ยนมาเพื่อขออนุมตั ิการลงทุนในบริ ษทั อาร์เอสยู อินเตอร์ เนชันแนล ฮอสพิทอล จํากัด
จํานวน 120,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บล้านบาทถ้วน)
อธิ การบดีได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชันแนล ฮอสพิทอล จํากัด จะลงทุน
ก่อสร้างโรงพยาบาล บนเนื้อที่ 6 ไร่ ริ มถนนเพชรบุรี ที่สามารถรองรับผูป้ ่ วยในได้ 300 เตียง ซึ่ งจะเป็ นศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางทุกแขนง รวมทั้งการแพทย์แผนไทย แผนจีนและอินเดีย การลงทุนในบริ ษทั ประกอบด้วย
เงินกูจ้ ากธนาคากรุ งเทพ 3,300 ล้านบาท เงินลงทุน 2,400 ล้านบาทจากผูร้ ่ วมทุนหลายส่ วน โดยเฉพาะจาก
บริ ษทั สหยูเนี่ยนซึ่ งร่ วมลงทุน 1,200 ล้านบาท โครงการนี้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ครึ่ ง
นอกจากจะให้บริ การรักษาพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลจะมีบทบาทเป็ น Teaching Hospital ด้วย
โดยมหาวิทยาลัยรังสิ ตอยูร่ ะหว่างเจรจากับมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด เพื่อร่ วมทําหลักสู ตรแพทยศาสตร์ นานาชาติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ให้ขอ้ แนะนําเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั มีการร้องเรี ยนจาก
ผูบ้ ริ โภคเรื่ องโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลแพงมาก จึงควรนําแนวคิดธุ รกิจเพื่อสังคมมาพิจารณาปรับ
ใช้ ซึ่ งหมายถึงการประกอบธุ รกิจที่มีกาํ ไร พร้อมๆ กับการเจือจานสังคม โดยมีตวั อย่างความสําเร็ จที่น่าศึกษา คือ
กรณี ของมูลนิธิฉือจี้ที่ประเทศไต้หวัน
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติให้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตร่ วมลงทุนในบริ ษัท อาร์ เอสยู อินเตอร์ เนชั นแนล
ฮอสพิตอล จํานวน 120 ล้ านบาท (หนึ่งร้ อยยีส่ ิ บล้ านบาท)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ
6.1 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557
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คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 2,463 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิท ยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 2,463 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเภสัชศาสตร์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
3. คณะกายภาพบําบัด
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะทัศนมาตรศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
7. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. คณะเทคโนโลยีอาหาร
10. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
11. สถาบันการบิน
12. คณะศิลปะและการออกแบบ
13. คณะดิจิทลั อาร์ต
14. คณะศิลปศาสตร์
15. คณะบริ หารธุรกิจ
16. คณะนิเทศศาสตร์
17. คณะนิติศาสตร์
18. คณะเศรษฐศาสตร์
19. คณะบัญชี
20. วิทยาลัยดนตรี
21. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
22. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
23. วิทยาลัยนานาชาติ
24. วิทยาลัยนานาชาติจีน

ภาคการศึกษาที่
2 /2557
7
5
100
94
17
62
133
118
49
163
7
217
172
220
155
529
31
32
39
23
224
19
29
6
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คณะ/วิทยาลัย
25. วิทยาลัยรัฐกิจ

รวม

ภาคการศึกษาที่
2 /2557
12
2,463

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

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 2,463 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 185 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 185 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

ภาคการศึกษาที่
2/2557
12
4
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สาขาวิชา
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
7. สาขาวิชาการออกแบบ
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
9. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
11. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
13. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
14. สาขาวิชานิติศาสตร์
15. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
16. สาขาวิชาดนตรี
17. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
18. สาขาวิชาบัญชี
19. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
20. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
21. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
22. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
23. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
24. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2557
1
1
3
7
8
6
4
50
1
10
5
10
1
7
3
3
2
8
2
3
32
2
185

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

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
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ปี การศึกษา 2557 จํานวน 185 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.3

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง

รายงานกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา 2558 เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 14 มิถุนายน 2558 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ด้วยแนวคิดที่ใช้งานศิลปะและการแสดง เป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารอุดมการณ์และแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จึงขอนําบรรยากาศของงาน เสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม VDO Presentation
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.4

เรื่ อง

รายงานความคืบหน้ าของกลุ่มคณะการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ได้
รายงานความคืบหน้าของกลุ่มคณะวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ดังนี้
1. ความร่ วมมือผลิตแพทย์ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่โรงพยาบาลราชวิถี ได้ดาํ เนินมาด้วยดี ปั จจุบนั จึงมีความตกลงที่จะขยายการผลิตแพทย์
เพิ่มอีก 1 แห่ง ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โดยอธิ บดีกรมการแพทย์ และอธิ การบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต จะลง
นามสัญญาความร่ วมมือระหว่างสองสถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารอุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. มหาวิทยาลัยเห็นความจําเป็ นในการผลิตบุคคลากรด้านรังสี เทคนิค ซึ่ งปั จจุบนั ขาดแคลน ทั้ง
นี้จะสามารถเปิ ดสอนหลักสู ตรรังสี เทคนิคได้ในปี การศึกษา 2559 โดย รศ.มนัส มงคลสุ ข หัวหน้าภาควิชารังสี
เทคนิค มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งกําลังจะเกษียณอายุ จะมาทําหน้าที่บริ หารหลักสู ตร
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปัจจุบันยังมีความขาดแคลนบุคคลากรสายวิทยาศาสตร์ สุขภาพอีกหลายด้ าน เช่ น
พยาบาล ปัญหาปัจจุบันคือผู้สูงอายุมีจํานวนมากขึน้ และขาดผู้ดูแล เพราะครอบครั วก็มีภาระ
การงาน จึงมีความต้ องการ “ผู้บริบาล” ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ควรปรึกษากับสภาการพยาบาล ในการผลิตผู้บริบาลทีจ่ บมัธยม 6 และฝึ กฝนด้ านการพยาบาล
ระยะสั้ น เพื่อทําหน้ าทีน่ ี้
นอกจากนั้น การดูแลเด็กเล็กหรื อเด็กปฐมวัยก็มีความสํ าคัญ องค์ การบริ หารส่ วนตําบล
และเทศบาลหลายพื้นทีไ่ ด้ จัดตั้งศูนย์ เด็กเล็กของชุ มชน และมีความต้ องการบุคคลากรทีจ่ ะมา
ทําหน้ าทีค่ รูพเี่ ลีย้ ง มหาวิทยาลัยจึงควรมีส่วนในการแก้ ปัญหาความขาดแคลนเหล่ านี้
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.อําภาพร นามวงศ์ พรหม ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมว่ า
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ จัดทําหลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล ขณะนีอ้ ยู่ระหว่ างการ
พิจารณาของสภาการพยาบาล และกําลังจัดทําหลักสู ตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อดูแล
ผู้ป่วยฟอกไตด้ วย ทั้งนีก้ ส็ อดคล้ องกับสถานการณ์ ความขาดแคลนบุคคลากรในปัจจุบัน

เลิกประชุ มเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

