รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 23 กันยายน 2558
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
12. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
2.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

กรรมการ
กรรมการ

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.
20.
21.
22.

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
นายธนภัทร เอกกุล
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นายภูมิณวัธน์ ตั้งศรี พูลผล
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
นายอนุสรณ์ ศรี แก้ว
ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร
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 การบดีฝ่ายโรงเรี ยนสาธิ ต มรส.
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
รองคณบดีวทิ ยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.30 น.

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

เรื่ อง เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานและสั งเคราะห์ มติสภามหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จดั พิมพ์หนังสื อ “รายงานผลการดําเนินงานและ
สังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2557” (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
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จึงขอมอบให้คณะกรรมการสภาและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 3/2558
โดยไม่ มีการแก้ ไข

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ
วาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
3.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร
3.1.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าผู น้ ํา ทางสัง คม ธุ ร กิจ และการเมือ ง (ระบบการศึก ษาทางไกลทางอิน เทอร์ เน็ต ) (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2559) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง

เรื่ อง

1. หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าผูน้ ํา ทางสัง คม ธุ รกิจ และการเมือง (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ด
ดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับรหัสทุกรายวิชา จาก SBP เป็ น CSI
2.2 หมวดวิชาบังคับ
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2.2.1 ปรับรหัสวิชา ชื่ อรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2.2.2 ปรับรหัสวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.3 หมวดวิชาเลือก
2.3.1 ปรับรหัสวิชาจํานวน 9 รายวิชา
2.3.2 ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.4 หมวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.4.1 ปรับรหัสวิชา จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
จาก SBP 699 วิทยานิพนธ์
เป็ น CSI 699 วิทยานิพนธ์
จาก SBP 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เป็ น CSI 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
จาก SBP 698 การสอบประมวลความรู ้
เป็ น CSI 698 การสอบประมวลความรู ้
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาด้วยตนเอง
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์กระทรวง ศธ.

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

3-6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2559

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลักสู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าผูน้ ํา ทางสัง คม
ธุ รกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

ข้ อเสนอ

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ
ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัย
นวัต กรรมสัง คม เพื่ อให้ม หาวิท ยาลัยเสนอเรื่ องต่ อสํานัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ดําเนิ นการรั บ ทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชา CSI 603 ระเบียบวิจัยทางสั งคมศาสตร์ ขอให้ เพิ่มเรื่ อง การประเมินผลกระทบ
ของงานวิจัย
2. รายวิชา CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสํ าหรับผู้นํา ขอให้ ตรวจสอบ
วิธีการพิมพ์ ในบรรทัดแรกของคําอธิบายรายวิชา คําว่ า
“สํ าหรับ ผู้นําทาง สั งคม ธุรกิจและ” อ่ านแล้ วทําให้ เข้ าใจผิด ควรแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
ถูกต้ อง เป็ น “ผู้นําทางสั งคม ธุรกิจและ”
3. รายวิชา CSI 615 การใช้ สื่อสารธารณะเพื่อสั งคม เนื่องจากขณะนีม้ ีการใช้ Social Media
จํานวนมาก จึงขอให้ เพิม่ เรื่ อง Social Media และพยายามให้ เห็นความแตกต่ างระหว่ าง
สาธารณะ กับ Social
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4. รายวิชา CSI 632 ระบบสารสนเทศสํ าหรับผู้นํา หัวข้ อยังมีน้อยไป ดังนั้น จะต้ องให้
เรียนรู้ เรื่ องการรู้ เท่ าทันสารสนเทศ วงจรข้ อมูลสารสนเทศและความรู้ และให้ เน้ น เรื่ อง
ระบบสารสนเทศ ทีท่ าํ ให้ ผ้ ูนําเข้ าถึงความจริง แหล่ งทีม่ าของความจริง เกีย่ วกับเรื่ อง
ต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ซึ่ง ระบบสารสนเทศยังมีความเสี่ ยง เนื่องจากยังมีระบบสารสนเทศที่
ไม่ ดี และหลอกลวงอยู่มาก ดังนั้นต้ องให้ เรี ยนรู้ ในเรื่ องดังกล่ าว เพราะเป็ นเรื่ องสํ าคัญ
5. รายวิชา CSI 654 ผู้นํากับการจัดการภาครัฐและเอกชน ในเนื้อหาวิชาพูดถึง “ความหมาย
ของการจัดการ” เพียงอย่ างเดียว ดังนั้นขอให้ เพิม่ “และความเป็ นผู้นํา” เข้ าไปด้ วย และ
ให้ เพิม่ ความแตกต่ างระหว่ างภาครัฐและเอกชน ด้ วย
6. ตารางเปรี ยบเทียบหมวดวิชาบังคับ ในรายวิชา CSI 601 การคิดเชิ งระบบและวิสัยทัศน์
ผู้นํา CSI 602 ทฤษฎีภาวะผู้นํา และ CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล
สํ าหรับผู้นํา ในช่ องเหตุผลทีร่ ะบุว่า “เปิ ดรายวิชาใหม่ ” และ “ยกเลิกรายวิชา” เมื่อ
เปรียบเทียบดูแล้ ว รายวิชาดังกล่ าว เป็ นรายวิชาเดียวกัน ดังนั้นขอให้ แก้ ไขในช่ องเหตุผล
โดยให้ ระบุว่า เป็ น “ปรับรหัส ชื่ อรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาใหม่ ”
7. หมวดที่ 2 ให้ อธิบายเพิม่ ด้ วยว่ า ได้ ปรับหลักสู ตรตาม มคอ. 7
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะดิจิทลั อาร์ ต
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิ ลปมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะ
ดิจิทลั อาร์ ต ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรใน
ปี การศึกษา 2551 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
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2.1 หมวดวิชาบังคับ
2.1.1 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.1.2 ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย 1 รายวิชา
2.1.3 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.1.4 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาเลือก
2.2.1 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.2.2 ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.2.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาด้วยตนเอง
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ฯกระทรวง ศธ.

ไม่นอ้ ยกว่า12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
24
6
12
42

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2559
24
6
12
42

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 – 6 หน่วยกิต
-

24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

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

8
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ อ าร์ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิ จิทลั อาร์ ต เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชา CPA 661 คอมพิวเตอร์ อาร์ ตสตูดิโอ 1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย กับคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษมีข้อความไม่ ตรงกัน ควรแก้ ไขให้ เหมือนกัน
2. รายวิชา CPA 663 การบริ หารจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์ อาร์ ต ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา โดย
ตัดคําว่ า “บริหาร” ออก และแก้ ไขคําว่ า “ซอฟท์ แวร์ ” เป็ น “ซอฟต์ แวร์ ” ส่ วนคําอธิบายรายวิชา มีเรื่ องการจัดการ
น้ อยไป ยังมองไม่ เห็นว่ ามีธุรกิจอะไรบ้ าง ต้ องบอกว่ าในธุรกิจคอมพิวเตอร์ อาร์ ต มีอะไรบ้ าง มีกปี่ ระเภท และวิธีการ
เขียนคําอธิบายรายวิชา Topics ยังไม่ ครอบคลุม ต้ องเขียนให้ ชัดเจน อ่ านแล้ วให้ เข้ าใจว่ าจะเรียนเรื่ องอะไร
3. รายวิชา CPA 668 เทคนิคพิเศษและการซ้ อนภาพ ในคําอธิบายรายวิชา คําว่ า “Particle”
ให้ แก้ ไขตัว “P ใหญ่ ” เป็ น “p เล็ก”
4. รายวิชา CPA 672 การเขียนบทขั้นสู งสํ าหรับภาพยนตร์ และงานโทรทัศน์ ในคําอธิบาย
รายวิชา ทีเ่ ขียนว่ า “....ในรู ปแบบต่ างๆ” ต้ องเขียนให้ ชัดว่ าเป็ นภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์ และอยากให้ รายวิชานี้มี
กรณีศึกษา และต้ องศึกษาจากของจริงและนํามาวิจารณ์ ด้วย
5. รายวิชา CPA 677 ศิลปะร่ วมสมัย ในคําอธิบายรายวิชาไม่ ได้ พูดถึงเรื่ อง Computer Music
แสง และเสี ยง เพราะเรื่ องเหล่ านีร้ วมอยู่ใน ศิลปะร่ วมสมัย และขอให้ แก้ ไขคําว่ า “วีดิโอ “ เป็ น “วีดิทัศน์ ”
6. รายวิชา CPA 679 การนําเสนองานในสายอาชีพแอนิเมชั น Topics ในคําอธิบายรายวิชา
หายไป ให้ แยก Topics ในหัวข้ อต่ างๆ เช่ น วิธีการเขียน วิธีการพูด และวิธีการชั กจูง
7. รายวิชา CPA 697 การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ ให้ แก้ ไขคําอธิบายรายวิชา คําว่ า “research book”
เป็ น “research report”
8. ขอให้ เพิม่ รายวิชา Selected Topics เพื่อเปิ ดกว้ างไว้ สําหรั บเนื้อหาวิชาใหม่ ๆ ได้
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9. หมวดที่ 2 ให้ อธิบายเพิม่ ด้ วยว่ า ได้ ปรับหลักสู ตรตาม มคอ. 7
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.3 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะดิจิทลั อาร์ ต
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ อาร์ ต (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะ
ดิจิทลั อาร์ ต ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรใน
ปี การศึกษา 2544 , 2546 , 2550 , 2551 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 138 หน่วยกิต เป็ น 139 หน่วยกิตและปรับโครงสร้างจํานวน
หน่วยกิตกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ และกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จากเดิม 3(1-4-4) เป็ น 3(2-2-5)
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวนหน่วยกิตจากเดิม 39 หน่วยกิต ลดเหลือ 30 หน่วยกิต
2.2.1 ยกเลิกรายวิชาออก จํานวน 5 รายวิชา
2.2.2 ปรับคําอธิ บายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 3 รายวิชา
2.2.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.3 วิชาชีพ เพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต เป็ น 73 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาชีพ-บังคับ
1) ยกเลิกกลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชา 2D Animation และ
กลุ่มวิชา 3D Animation เพื่อจัดระบบการเรี ยนการสอนที่จะเน้น
การบูรณาการร่ วมกันระหว่างรายวิชาให้มากยิง่ ขึ้น
2) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3) ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 10 รายวิชา
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5) ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ปรับชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
6) ปรับรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
7) ปรับรหัสวิชา และปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย จํานวน 2 รายวิชา
8) ปรับรายวิชาฝึ กงานวิชาชีพ จาก ไม่นบั หน่วยกิต เป็ นนับหน่วยกิต
9) ปรับลดหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
10) ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จํานวน 3 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
1) ปรับคําอธิ บาย จาก นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนจํานวน 9 หน่วยกิต
เป็ น ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มเดียวกันอย่างน้อย จํานวน
3 รายวิชา และ/หรื อรายวิชากลุ่มอื่นๆ จํานวน 2 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 8 รายวิชา
3) ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 รายวิชา
4) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย จํานวน 1 รายวิชา
5) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
6) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ เป็ นกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จํานวน 3 รายวิชา
7) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ และปรับชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม ปี
การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
103 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

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

52 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
58 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
139 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์
อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชา CPA 121 คอนเซปอาร์ ต (Concept Art) ชื่ อวิชาแปลเป็ นภาษาไทยไม่ ได้ ควรใช้ คําว่ า
“Conceptual Art” หรื อเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ ชัดเจน
2. การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ เขียนเป็ น Topics จะง่ ายต่ อการจัดทํา มคอ.3
3. หมวดที่ 2 ให้ อธิบายเพิม่ ด้ วยว่ า ได้ ปรับหลักสู ตรตาม มคอ. 7
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.4 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิ ต สาขาวิชาวิชวล
เอฟเฟค (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะดิจิทลั อาร์ ต ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 141 หน่วยกิต เป็ น 136 หน่วยกิต และปรับโครงสร้าง
หน่วยกิตกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ – บังคับ และกลุ่มวิชาชีพ – เลือก จากเดิม 3(1-4-4) เป็ น 3(2-2-5)
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.1 ยกเลิก จํานวน 2 รายวิชา
2.2.2 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.2.3 เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 2 รายวิชา
2.3 วิชาชีพปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 79 หน่วยกิต เป็ น 76 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาชีพ - บังคับปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 70 หน่วยกิต เป็ น 67 หน่วยกิต
1) ยกเลิกกลุ่มวิชาในวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชา 3D Dynamic Simulation
กลุ่มวิชา 3D Visual Effects และกลุ่มวิชา 3D Digital Compositing
2) ยกเลิกรายวิชาจํานวน 7 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 8 รายวิชา
4) ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 7 รายวิชา
5) ปรับรายวิชาฝึ กงานวิชาชีพ จาก ไม่นบั หน่วยกิต เป็ นนับหน่วยกิต
6) ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
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7) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย และปรับคําอธิ บายรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา
8) ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จํานวนทั้งสิ้ น 11 รายวิชา มีรายละเอียดดังนี้
1. ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือกและปรับคําอธิ บายรายวิชา
จํานวน 4 รายวิชา
2. ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จํานวน 5 รายวิชา
3. ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก และปรับชื่อวิชาภาษาไทย จํานวน 1 รายวิชา
4. ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และปรับคําอธิบาย
รายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 วิชาชีพ-เลือก
1) ตัดรายวิชาออก จํานวน 1 รายวิชา
2) ยกเลิก จํานวน 8 รายวิชา
3) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย จํานวน 1 รายวิชา
4) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 2 รายวิชา
5) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จํานวนทั้งสิ้ น 11 รายวิชา มีรายละเอียดดังนี้
1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 5 รายวิชา
2. ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพ – บังคับและปรับคําอธิ บายรายวิชา
จํานวน 4 รายวิชา
3. ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพ – บังคับ และปรับชื่อวิชาภาษาไทย
จํานวน 1 รายวิชา
4. ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพ – บังคับ ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและปรับ
อธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
6) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
-
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หมวดวิชา
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
103 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
79 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
136 หน่ วยกิต

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

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิช วลเอฟเฟค (หลัก สู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลักสู ตรศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิช วลเอฟเฟค
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลั อาร์ ต เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทาง
สั งคมและวัฒ นธรรม เขียนมาไม่ ครอบคลุมถึงสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง ต้ องบอกสถานการณ์ ถึงความจํ าเป็ นที่ต้อง
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2. การเขียน Topics ของคําอธิบายรายวิชา น้ อยไป
3. มี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ชื่ อ รายวิช า VFX 378 การปั้ น กายวิ ภ าคมนุ ษ ย์ คํ าว่ า “กายวิ ภ าค” ควร
เปลีย่ นเป็ น “การปั้นส่ วนร่ างกายมนุษย์”
4. หมวดที่ 2 ให้ อธิบายเพิม่ ด้ วยว่ า ได้ ปรับหลักสู ตรตาม มคอ. 7
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.5 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2551 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ 2556)
2.2 ปรับลดหน่วยกิตจาก 134 หน่วยกิต เป็ น 132 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1. ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
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2. ย้ายมาจากหมวดวิชาชีพบังคับ 1 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาชีพบังคับ
1. ย้ายไปเป็ นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
2. ย้ายไปเป็ นวิชาชีพเลือก 2 รายวิชา
3. เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
2.5 หมวดวิชาชีพเลือก
1. ยกเลิกรายวิชา 12 รายวิชา
2. ย้ายมาจากหมวดวิชาชีพบังคับ 2 รายวิชา
3. เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 รายวิชา
4. เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทย จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 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 2559
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

17
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ เกม
มัลติมีเดี ย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิท ยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การเขียนข้ อ 11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยังไม่ ถูกต้ อง ขอให้ เขียนให้
ชั ดเจนว่ า เกมมัลติมีเดียและแอนิเมชั น มีผลกระทบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่ างไร
2. การเขียนแผนพัฒนาปรับปรุ ง ต้ องระบุด้วยว่ าได้ ปรับปรุ งตาม มคอ.7
3. การเขียนชื่ อรายวิชาภาษาอังกฤษ ยังไม่ ถูกต้ องหลายรายวิชา เช่ น CGM 242 โครงการเกม
2 มิติ (Project Game 2D) CGM 202 การออกแบบและผลิตงาน 2 มิติ/3มิติ บนเว็บ (Production and Design 2D 3D
on Web) และ รายวิชา CGM 213 การออกแบบและการผลิตสื่ อประสม (Production and Design Multimedia)
ดังนั้นขอให้ กลับไปตรวจสอบใหม่ อกี ครั้ง
4. การเขียนคําอธิบายรายวิชา อ่ านแล้ วไม่ ร้ ู ว่าสอนอะไร เพราะไม่ ได้ บอกตัวเนื้อหาวิชาทีจ่ ะ
สอน ต้ องบอกเป็ นหัวข้ อทีจ่ ะสอน ตัวอย่ างเช่ น

18

ถูกต้ อง

4.1 รายวิชา CGM 236 ปัญญาประดิษฐ์ สําหรับเกมคอมพิวเตอร์ 1 ชื่ อวิชาเขียนว่า
“ปัญญาประดิษฐ์ สําหรับเกม” แต่ คําอธิบายรายวิชาเขียนว่ า “ปัญญาประดิษฐ์ สําหรับ
การสร้ างเกม”
4.2 รายวิชา CGM 251 การเขียนโปรแกรมเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ คําอธิบายรายวิชาไม่ ควร
เขียน คําว่ า “นักศึกษาจะเข้ าใจถึง (Students will understand of)”
4.3 รายวิชา CGM 276 เทคนิคการอนุวตั เกม หากในรายวิชามีทฤษฎี ขอให้ ใส่ ชื่อทฤษฎีเข้ า
ไป ในคําอธิบายรายวิชาด้ วย
5. ขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบและแก้ ไขการเขียนชื่ อวิชา และคําอธิบายรายวิชาให้
6. หมวดที่ 2 ให้ อธิบายเพิม่ ด้ วยว่า ได้ ปรับหลักสู ตรตาม มคอ. 7

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.6 หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะรั ฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะรัฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะรัฐศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้
เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 138 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1. ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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2. เปลี่ยนชื่อและปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.4 วิชาชีพ-บังคับ
1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
3. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.5 วิชาชีพ-เลือก
1. เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 13 รายวิชา
3. ตัดรายวิชาออก จํานวน 2 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
-วิชาโท
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 ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
102 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
102 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรรั ฐศาสตรบัณฑิ ต (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะรัฐศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559) คณะรัฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิท ยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ดําเนิ นการ
รับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ เพิ่ ม รายวิ ช า กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด องค์ ก รหรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง เพราะเห็นว่ าเป็ นกฎหมายพื้นฐานที่จําเป็ นที่ฝ่ายปกครองต้ องเรี ยนรู้ โดยอาจเพิ่มไว้ เป็ น
วิชาชี พ-เลือก อีก 1 รายวิชา
2. ในภาพรวมของหลักสู ตร มีความเห็นว่ ายังขาดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง ความมั่นคงของมนุษย์
และการจัดการความขัดแย้ ง โดยกล่ าวถึงประเด็นต่ างๆ ที่ทาํ ให้ เกิดความขัดแย้ ง และนําไปสู่ ความขัดแย้ งที่รุนแรงขึน้
ตลอดจนถึงการเสี ยเลือดเนื้อในระดับต่ างๆ ซึ่งเรื่ องดังกล่ าวถือเป็ นความรู้ พืน้ ฐานทีน่ ักปกครองต้ องเรียนรู้ และเห็น
ว่ าควรเพิม่ เป็ นวิชาชี พ-บังคับ อีก 1 รายวิชา
3. รายวิชา POL 204 ความรู้ เบื้องต้ นทางการพัฒนา ขอให้ เพิม่ เนื้อหา เรื่ อง Project
Management ให้ ครอบคลุมทุกหัวข้ อของเรื่ องดังกล่ าว เพราะเห็นว่ าเป็ นพืน้ ฐานของการจัดการทั้งหมด
4. หมวดที่ 2 ให้ อธิบายเพิม่ ด้ วยว่ า ได้ ปรับหลักสู ตรตาม มคอ. 7
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.7 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่ อมบํารุ งอากาศยาน
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุ งอากาศยาน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุ งอากาศยาน (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็ น 144 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3.1 เปลี่ยนรหัสรายวิชา
จาก MEN 361 วัสดุวศิ วกรรม (Engineering Materials)
3(3-0-6)
เป็ น IEN 361 วัสดุวศิ วกรรม (Engineering Materials)
3(3-0-6)
2.4 วิชาชีพ-บังคับ
2.4.1 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
AME 408 อุปกรณ์ส่วนควบในอากาศยาน
2(2-0-4)
2.5 วิชาชีพ-เลือก
2.5.1 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
AME 416 การจัดการและระบบขนส่ งทางอากาศ
3(3-0-6)
AME 417 ระบบในเครื่ องบินโดยสาร
3(3-0-6)
2.5.2 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
AME 412 เครื่ องช่วยฝึ กบินจําลองเบื้องต้น
3(3-0-6)
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
108 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
146 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 2559
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
108 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
144 หน่ วยกิต

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

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ซ่ อมบํารุ งอากาศยาน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมการซ่อมบํารุ งอากาศยาน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้ เพิม่ ความรู้ พืน้ ฐานด้ านคอมพิวเตอร์ ด้ านเทคโนโลยี ซึ่งยุค
นีม้ ีความจําเป็ นต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ ในการซ่ อมบํารุ ง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.8 หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับ
อนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึ กษา 2551
และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 134 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 เปลี่ยนชื่อในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
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2.3.1 จาก วิชาแกน เป็ น วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3.2 จาก วิชาเอก เป็ น วิชาชีพ
2.3.3 จาก วิชาเอกบังคับ เป็ น วิชาชีพ-บังคับ
2.3.4 จาก วิชาเอกเฉพาะด้าน เป็ น วิชาชีพ-เฉพาะด้าน
2.3.5 จาก แขนงวิชา เป็ น กลุ่มวิชา
2.3.6 จาก วิชาเอกเลือก เป็ น วิชาชี พ-เลือก
2.4. ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็ น 99 หน่วยกิต
2.4.1 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอก/วิชาชีพ จาก 66 หน่วยกิต
เป็ น 69 หน่วยกิต
2.4.2 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกบังคับ/วิชาชีพ-บังคับ
จาก 27 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมวดวิชาเอกบังคับ/วิชาชีพ – บังคับ
1. ปรับรหัส และชื่อรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายมาจากรายวิชาเอกเลือก/วิชาชีพเลือก มาอยูใ่ น รายวิชาชีพ-บังคับ
จํานวน 2 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
5. ย้ายไปเป็ นรายวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ – เฉพาะด้าน
2.4.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ-เฉพาะด้าน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมวดวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ – เฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
1. ย้ายมาจากรายวิชาเอกบังคับ/วิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น รายวิชาเอก
เฉพาะด้าน/ วิชาชีพ - เฉพาะด้าน จํานวน 1 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
1. ย้ายมาจากรายวิชาเอกบังคับ /วิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น รายวิชาเอก
เฉพาะด้าน/ วิชาชีพ - เฉพาะด้าน จํานวน 1 รายวิชา
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2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
เปลี่ยนชื่อแขนงวิชา จาก แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เป็ น
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจดิจิทลั และนวัตกรรม
1. ย้ายมาจากวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์
ดิจิทลั และงานสร้างสรรค์ มาอยูใ่ น รายวิชาเอกเฉพาะด้าน/
วิชาชีพ – เฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจดิจิทลั และงานสร้างสรรค์ เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ปรับชื่อและ คําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2. ย้ายมาจากรายวิชาเลือกเสรี มาอยูใ่ น รายวิชาเอกเฉพาะด้าน/
วิชาชีพ – เฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจดิจิทลั และงานสร้างสรรค์
เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายจากรายวิชาเอกเฉพาะด้าน/ วิชาชีพ – เฉพาะด้านกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ดิจิทลั และงานสร้างสรรค์ เป็ น รายวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก
จํานวน 7 รายวิชา
4. ปรับชื่อวิชา ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
5. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
6. รายวิชาที่ตดั ออก จํานวน 1 รายวิชา
2.4.4 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมวดวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก
เศรษฐศาสตร์ การคลัง (Public Finance Economics)
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. รายวิชาที่ตดั ออก จํานวน 2 รายวิชา
3. ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา (Development Economics)
1. ปรับชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ เชิงปริ มาณ (Quantitative Economics)
1. ปรับชื่อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
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เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (Business Economics)
1. ย้ายมาจากวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ-เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุ รกิจ มาอยูใ่ นหมวดวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ - เลือก จํานวน 7 รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม (Engineering Economics)
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ ดิจิทลั และงานสร้างสรรค์
1. ย้ายไปรายวิชาเอกเฉพาะด้าน/ วิชาชีพ – เฉพาะด้าน กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจดิจิทลั และงานสร้างสรรค์ พร้อมเปลี่ยน
รหัสรายวิชา ปรับชื่อและ คําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2. รายวิชาที่ตดั ออก จํานวน 1 รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ
1. ย้ายมาจากวิชาเลือกเสรี มาอยูใ่ นหมวดวิชาเอกเลือก/วิชาชี พ –เลือก
พร้อมเปลี่ยนรหัสรายวิชาจํานวน 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
3. รายวิชาที่ตดั ออก จํานวน 1 รายวิชา
2.5 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมวดวิชาเลือกเสรี
1. ย้ายไปวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ พร้อมปรับรหัสวิชา
จํานวน 2 รายวิชา
2. ย้ายไปวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ-เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ดิจิทลั และงานสร้างสรรค์ พร้อมปรับรหัสรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.6 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาโทเศรษฐศาสตร์ จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15
หน่วยกิต และปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาโท - บังคับ จาก 9 หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ หมวดวิชาโท – บังคับ ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา และ หมวดวิชาโท – เลือก เปิ ดรายวิชาเพิ่ม
จํานวน 14 รายวิชา
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาเอก/วิชาชีพ
-วิชาเอกบังคับ/วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ-เฉพาะด้าน
-วิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก
-วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 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
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
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2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (หลัก สู ต ร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไขหมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเขียน
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจให้ ละเอียดมากกว่ านี้
2. ขอให้ เพิม่ เนื้อหาวิชาเรื่ องการจัดการโครงการ ในรายวิชา ECO 432 การประเมินโครงการ ใน
คําอธิบายรายวิชา เพื่อให้ เรียนรู้ ข้ ันตอนในการจัดทําโครงการ ด้ วย
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.2.1 หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว
และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ
ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้
มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.2 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก คณะบริ หารธุ รกิจ
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ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดม
ศึกษาแห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง น้อย 1 คนด้วย
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
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 ตรตามหลัก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.3 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดม
ศึกษาแห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง น้อย 1 คนด้วย
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
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 ตรตามหลัก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.4 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดม
ศึกษาแห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง น้อย 1 คนด้วย
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่ อง การขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุ ขสําราญ
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยมี
เกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Universiti Utara Malaysia

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Universiti Utara Malaysia
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Universiti Utara Malaysia โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล
เอกสาร และสื่ อการสอนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทําโครงการร่ วมกัน โดยขึ้นอยูก่ บั
ความเห็นชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย และมีการพัฒนาโปรแกรมร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสาร
แนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
Utara Malaysia

เห็ นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Universiti

35

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.5 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ California State University, San Bernardino, U.S.A.

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ California State University, San Bernardino, U.S.A.
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
California State University, San Bernardino, U.S.A. โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นบุ ค ลากร และอาจารย์
สําหรั บงานวิจยั งานสอน และการอภิ ปราย โครงการส่ งนักศึ กษาจากมหาวิทยาลัยรังสิ ตไปเรี ยนที่ CSUSB และ
โครงการส่ งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย CSUSB มาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
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 นาจหน้า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ California
State University, San Bernardino, U.S.A.
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.6 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Charles Sturt University, Australia

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Charles Sturt University, Australia

ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Charles Sturt University, Australia โดยมี วตั ถุ ประสงค์ ในการทําวิจยั เกี่ ยวกับ ชี วการแพทย์ และวิจยั เกี่ ยวกับ เภสั ช
กรรม แลกเปลี่ ยนบุ คลากร คณาจารย์ แลกเปลี่ ยนนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท แลกเปลี่ ยนข้อมู ล
เอกสาร และสื่ อการสอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทําโครงการร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ 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 าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมื อทางวิช าการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ Charles
Sturt University, Australia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.7 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Hanoi University, Vietnam

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Hanoi University, Vietnam
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Hanoi University, Vietnam โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ ในการจัดทําโครงการ ปริ ญ ญา 2+1+1 นัก เรี ยนจากมหาวิท ยาลัย
รังสิ ต ที่ได้เรี ยนครบ 4 ภาคการศึกษาแรก จะได้รับสิ ทธิ ในการไปเรี ยนที่ HANU เป็ นเวลา 2 ภาคการศึกษา หลังจาก
นั้นนักศึกษาจะกลับมาเรี ยนอีก 2 ภาคการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยทาง HANU จะมอบประกาศนียบัตรและใบ
รายงานผลการเรี ยนจากที่ นัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษาสําเร็ จตามรายวิช าและหน่ วยกิ ต ที่ ม หาวิท ยาลัย ทั้งสองได้ตกลงกัน
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ และสําเร็ จการศึกษาจากโครงการนี้ จะได้รับวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัย
รังสิ ต และประกาศนียบัตรจาก HANU
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
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ข้ อเสนอ
University, Vietnam

เห็ น ควรอนุ ม ัติก ารทํา ความตกลงร่ วมมื อทางวิช าการ ระหว่างมหาวิท ยาลัย รั งสิ ต กับ Hanoi

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

3.8

เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําเพิม่ เติมว่ า มหาวิทยาลัยรังสิ ต ควรสนใจเพิม่
ความสั มพันธ์ กบั สถาบันการศึกษาของประเทศญีป่ ุ่ น ซึ่งอาจเกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เช่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มีความสั มพันธ์ กบั ญีป่ ุ่ นใกล้ ชิด และมีศาสตราจารย์
จากเกียวโตมาช่ วยสอนด้ วย
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก ภาคการ
ศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558 จํานวน 4 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 4 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1.
2.
3.
4.

สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2557
1
1

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2558
1
1
1
3

รวม
1
1
1
1
4
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558 จํานวน 4 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4
4.1

เรื่ อง วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว)
เรื่ อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ

คําขอ
ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 2/2557
วันที่ 3 มิ ถุนายน 2557 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 4 พฤศจิ กายน 2557 และครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ของ นางสุ พตั รา ราษฎร์ ศิริ
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ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ของ นายวีระ บูรณะกิจเจริ ญ
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ของ นางอัจฉริ ยา ทองสิ น
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ของ นายประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเ พื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํารงตําแหน่ งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสั ช ศาสตร์ ของ นางเสาวภาคย์ วชิ รวงศ์ ก วิ น
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเ พื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง ของ นายรัตพงษ์
สอนสุ ภาพ ประเมิ น ผลให้ ผ่ า นได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ มาณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต ของ นายชัยพร พานิ ชรุ ทติวงศ์
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าการตลาด ของ นางสาวนริ ศรา ภาควิธี ในการ
ประชุ มวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 คณะกรรมการมี มติ ไม่อนุ ม ตั ิ เนื่ องจากนําผลงานของตนเองในเรื่ องเดี ยวกันไป
เผยแพร่ ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
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3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 3/2558 วันที่
30 มิถุนายน 2558 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ ประเมิน ผลงานทาง
วิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเสนอ โดยมี
รายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 7 คน ดังนี้
- นางสุ พตั รา ราษฎร์ ศิริ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- นายวีระ บูรณะกิจเจริ ญ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์
- นางอัจฉริ ยา ทองสิ น
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์
- นายประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- นางเสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- นายรัตพงษ์ สอนสุ ภาพ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง
- นายชัยพร พานิชรุ ทติวงศ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 7 คน ดํารงตําแหน่ง
ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ จํา นวน 7 คน ในสาขาวิ ช าดัง กล่ า วข้า งต้น และเสนอเรื่ อ งเพื่ อ รายงานให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน จํานวน 1 คน

ข้ อเท็จจริง

เนื่องด้วยอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น มาก่อน
มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการเดิมที่เคยได้รับ จํานวน 1 คน ดังนี้
1. นายบุญรักษ์ จิปิภพ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิ มจากสถาบันอุดมศึ กษาที่
ได้รับการแต่งตั้ง และได้ผา่ นการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้นฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 4 สิ งหาคม 2558
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาตําแหน่ ง ทางวิช าการ ของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่
4/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หมวด 4 การแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน ข้อ 14 และข้อ 15 ความว่า
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรื อ
สถาบันชั้นสู งในต่างประเทศมาก่อน
ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่
บุคคลนั้นเคยดํารงอยูก่ ็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศที่จะนํามาใช้
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาํ หนดในวรรคต้นนั้น
จะต้องเป็ นตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นด้วย
ข้อ 15 การดําเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ตามกรณี ที่กาํ หนดในข้อ 14
ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
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15.1 ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ที่จะขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อ 14 โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหน่งทางวิชาการเดิมจาก
สถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบันชั้นสู งเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบัน
ชั้นสู ง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผนู ้ ้ นั ได้เคยรับแต่งตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบัน
ชั้นสู งต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา
15.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดําเนิ นการหมวดที่ 2 ก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ ให้ ม หาวิท ยาลัยรั งสิ ตดําเนิ น การแต่ งตั้ง อาจารย์ท้ งั 1 คน ดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 5

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัย
รังสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ว)
5.1 เรื่ อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี การศึกษา 2557
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้ง นางสาว อนงค์ พานิชเจริ ญนาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขที่ 3979 ของสํานักงานสอบบัญชีวินยั เป็ นผูส้ อบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2557 นั้น จากผลการตรวจสอบงบดุล
(งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ ประจําปี การศึกษา
2557 มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบดุลรวม (งบแสดงฐานะการเงินรวม) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย
(บาท)
1.1 สิ นทรัพย์รวม
7,437,958,427.93
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1.2

หนี้สินและเงินกองทุน
1.2.1 หนี้สิน
1.2.2 เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุญาต
ทุนสะสม
รวม

2,450,216,079.92
50,000,000.00
4,937,742,348.01

2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่ารายจ่ายรวมประจําปี

4,987,742,348.01
7,437,958,427.93

3,291,680,498.31
3,034,247,536.23
257,432,962.08

(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิม่ เติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจําปี การศึกษา 2557)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยให้ ข้อแนะนําเพิม่ เติมว่ า ตัวเลขทีม่ ีการลดลงหรื อเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนอย่ างมี
นัยสํ าคัญ ควรได้ ทาํ คําอธิบายประกอบรายงานเพีอ่ ให้ กรรมการสภาได้ เห็นภาพทีช่ ั ดเจนขึน้ เช่ น สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน (หมวดอาคารและส่ วนปรับปรุ ง) เพิม่ ขึน้ จาก 2,998 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 4,033 ล้ านบาทในปี 2557
ซึ่งเป็ นผลมาจากการปรับปรุ งและก่ อสร้ างอาคารสถานทีเ่ พิม่ เติมอย่างต่ อเนื่องหลังจากมหาวิทยาลัยประสบปัญหานํ้า
ท่ วมหนักในปี พ.ศ.2554 หรื อการลดลงของกองทุนสงเคราะห์ , รายได้ จากการวิจัย และรายได้ จากกิจการหอพัก เป็ น
ต้ น
****คําอธิ บายเพิ่มเติมบางรายการ
กองทุนสงเคราะห์ มีตวั เลขลดลง เนื่องจากนักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์ เข้ารับทุนการศึกษามีจาํ นวนลดน้อยลง และ
นักศึกษาเก่าได้จบการศึกษาไปแล้วมีจาํ นวนมากขึ้น ประกอบกับ มหาวิทยาลัยได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็ นกรณี พิเศษใน
วาระ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จํานวนอีก 84 ทุน ทําให้กองทุนสงเคราะห์ในปี 2556 มีตวั เลขสู งกว่า
ทุกปี ที่ผา่ นมา
รายได้จากกิจการหอพัก ลดลงจากปี 2556 เป็ นผลมาจากการปิ ดอาคารหอพักบางส่ วน เพื่อการซ่อมแซม
ปรับปรุ งห้องพักให้ดีข้ ึนเนื่ องจากได้ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปี แล้ว
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รายได้จากการวิจยั มีตวั เลขลดลงจากปี 2556 ซึ่ งเป็ นรายได้ในส่ วนที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้จดั ทํา
สัญญารับงานวิจยั จากภายนอก และงานวิจยั ที่ได้ทาํ จากปี ก่อนนั้นยังคงทําต่อเนื่องมาถึงปี ปั จจุบนั
และบุคลากร
เหล่านั้นยังไม่ได้รับงานเพิ่มเติม จึงทําให้ภาพรวมของรายได้จากการวิจยั ในปี 2557 มีตวั เลขลดลง
มติทปี่ ระชุ ม
5.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง

การพิจารณาจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ให้อธิ การบดีเสนอสภา
สถาบันดําเนินการดังนี้
(1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่นใดที่มี
ยอดติดลบก่อน
(2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มียอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุน
ดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
ตาม (1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุน
อื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี
810,357,814.89
โอนเงินเพื่อไปชดใช้ให้กบั กองทุนอื่น ที่มียอดติดลบ
- ไม่มี –
ตาม (2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่างๆ รวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มียอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุน
ดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ

กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายคงเหลือหลังโอนชดใช้ให้กองทุนอื่น

(บาท)
810,357,814.89
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การจัดสรรเงินส่ วนที่เหลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ไม่เกินร้อยละ 30
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้น
รวม

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
สั ดส่ วน
37.02%
2.47%
2.47%
4.32%
30.85%
0.12%
77.25%

2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
ขออนุมตั ิจดั สรรให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป
มียอดคงเหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป

ไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ร้อยละ 9.26
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ร้อยละ 13.50

486,214,688.93
243,107,344.47
81,035,781.49
486,214,688.93
ยอดจัดสรร
300,000,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
250,000,000
1,000,000
626,000,000
243,107,344.47
75,000,000.00
81,035,781.49
109,357,814.89

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรด

พิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ
มหาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

และผู้รับใบอนุญาตตามที่

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชี ตั้งแต่ รอบระยะบัญชี ปี พ.ศ. 2558
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงิน
ประจําปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 สรุ ปมีความว่า

5.3

เรื่ อง
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- รอบระยะบัญชี หมายความว่า รอบระยะเวลาบัญชี นบั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม และสิ้ นสุ ดวันที่ 31
กรกฎาคมของปี ถัดไป และ
- ประกาศนี้ให้ใช้ต้ งั แต่รอบระยะบัญชีปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
นอกจากนี้แล้ว ตามหนังสื อของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505(6)/ว 783 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2558 เรื่ อง การปรับปรุ งระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทํารายงาน
ประจําปี ประเภทต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงินประจําปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 ได้แจ้งว่าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งถือปฏิบตั ิ เรื่ อง การปรับปรุ งระเบียบ และประกาศต่างๆ ตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้แจ้งไว้ และในการจัดทําบัญชีและรายงานงบการเงินประจําปี ขอให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําบัญชี
ในเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และให้จดั ส่ งพร้อมงบการเงินประจําปี การศึกษา 2558 ภายในวันที่ 28
พฤศจิกายน 2559 ด้วย
ดังนั้น รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต สําหรับปี การศึกษา 2558 เป็ นต้นไป ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. รายงานงบการเงินสําหรับรอบระยะบัญชี เป็ นตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม สิ้ นสุ ดวันที่ 31
กรกฎาคม ของปี ถัดไป ซึ่ งต้องจัดทําเป็ นประจําทุกๆ ปี การศึกษา
2. รายงานงบการเงินระหว่างกาล สําหรับรอบระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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5.4

เรื่ อง

การพิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี การศึกษา 2558
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
จังหวัดชลบุรี 20130
อัตราค่ าตอบแทนปี ละ 60,000 บาท
(ผูส้ อบบัญชีคนเดิม อัตราค่าตอบแทนเท่าเดิมกับปี ก่อน)
อัตราค่ าตอบแทนของรอบระหว่ างกาล จํานวนไม่ เกิน 20,000 บาท
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี การศึกษา 2558 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
(ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม และศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์ ) ได้ ให้ ความเห็นและข้ อสั งเกต
เพิม่ เติม ดังนี้
1. กรรมการเห็นว่า มหาวิทยาลัย สามารถดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของ สกอ. โดย
รักษาเงินกองทุนต่ าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่กฎหมายกําหนด
2. ผู้รับใบอนุญาตรับเงินปันผลจํานวนน้ อย คือ รับเพียงร้ อยละ 9 จากทีส่ ามารถรั บได้
ร้ อยละ 30 ทั้งนี้ เพื่อจะนําเงินไปใช้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
3. เรื่ องการเปลีย่ นแปลงรอบปี บัญชี ให้ ตรงกับปี การศึกษา ( 1 สิ งหาคม) แต่ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต เปิ ดภาคพิเศษในเดือนมิถุนายน จึงอาจมีปัญหาในการคิดคํานวณว่ า รายรับในเดือน
มิถุนายน จะนับเป็ นรายรับของปี การศึกษาใด หรื อปี การศึกษาของนักศึกษา จะนับจากเดือน
มิถุนายน หรื อนับจากเดือนสิ งหาคม
จึงขอฝากให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาต่ อไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ
6.1 เรื่ อง ขอเสนอจัดตั้งคณะรังสี เทคนิค
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้ง คณะรังสี เทคนิ ค

ข้ อเท็จจริง

ด้วยปั จจุบนั ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้าน การวิจยั ทางการแพทย์ โดยใช้สารกัมมันตรังสี

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34 ระบุ
ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่
เช่นว่านี้ รวมถึง....
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิจดั ตั้ง คณะรังสี เทคนิค ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558 จํานวน 478 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 478 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเภสัชศาสตร์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะกายภาพบําบัด
5. คณะเทคนิคการแพทย์
6. คณะวิทยาศาสตร์
7. คณะทัศนมาตรศาสตร์
8. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
9. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
11. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
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. คณะรัฐศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
2 /2557 (เพิม่ เติม)
5
27
1
1
1
33
10
3
4
4
1
30
2
20
2
144

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน /2558
1
6
1
1
2
11
30
4
36
11
15
133
15
12
15
8
7
6
17
2
1
334

รวม
5
27
1
7
1
2
2
12
63
14
3
40
11
19
134
45
12
15
8
9
26
17
4
1
478

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"
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ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558 จํานวน 478 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.3

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 40 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 40 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)
4. สาขาวิชาการออกแบบ
5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
7. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
9. สาขาวิชาบัญชี
10. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
11. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2558
1
2
1

ภาคการศึกษา
1/2558
-

รวม

6
1
13
1
1
1
6
1

1
3
-

6
2
13
1
1
4
6
1

1
2
1
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สาขาวิชา
12. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

รวม

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2558
2
36

ภาคการศึกษา
1/2558
4

รวม
2
40

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 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปี การศึกษา 2558 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 40 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

6.4

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง

กําหนดวันประสาทปริญญา ประจําปี 2558
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอแจ้งที่ประชุม เรื่ อง กําหนดจัดพิธีประสาทปริ ญญาแก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

53
6.5

เรื่ อง

รายงานความคืบหน้ าของโครงการนวัตกรรมชาวนา
ตามที่มหาวิทยาลัยได้นาํ เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาชาวนาด้วยโครงการนวัตกรรมชาวนา และสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมี
แนวทาง ดังนี้
1. โครงการนวัตกรรมชาวนา เป็ นความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ตกับกลุ่มชาวนาตําบล
หนองสาหร่ าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรในลักษณะของการพึ่งตนเอง เพิม่ อํานาจ
ต่อรอง และอาศัยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เหมาะสม เพื่อพัฒนาผลผลิต
2. ร่ วมศึกษา พัฒนา แก้ไขปั ญหาการผลิต เทคโนโลยีการปลูกไปจนถึงธุ รกิจข้าวอย่างครบวงจร
โดยโครงการฯ จะสร้างโรงสี ขา้ วเพื่อผลิตข้าวถุงจําหน่ายด้วย
บัดนี้ การดําเนินโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้า โดยมหาวิทยาลัยร่ วมกับชุมชนได้จดั พิธีเปิ ดโรงสี
ข้าว ที่ตาํ บลหนองสาหร่ าย เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2558 และผลิตข้าวสารชื่อ “ข้าวทิพย์อรุ ณ” ออกจําหน่าย
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานความคืบหน้าของโครงการต่อสภาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดตาม Presentation)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. การทําเรื่ องอาหารครบวงจร จากต้ นนํา้ ถึงปลายนํา้ ไปจนถึงเรื่ องในเชิ งนโยบาย คือ
ทิศทางทีจ่ ะนําประเทศไปสู่ ความเป็ นมหาอํานาจทางอาหาร แต่ ท้ ังนี้ จะต้ องดึงเรื่ องการแพทย์ หรื อ
ประเด็น “อาหารเพื่อสุ ขภาพ” เข้ ามาด้ วย เพราะอาหารไทยมีสารทีม่ ีประโยชน์ สูง มีไขมันน้ อย มี
ไฟเบอร์ สูง มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า พริ กช่ วยละลายลิม่ เลือด คนไทยจึงมีปัญหา
เส้ นเลือดอุดตันน้ อย หรื อขมิน้ มีสารต่ อต้ านอนุมูลอิสระ เป็ นต้ น
2. มีการเสนอตัวเลขข้ อมูลว่ า รายได้ ของภาคเกษตรมีน้อยและตกตํ่า แต่ ถ้าตัดภาคกลาง
ออก รายได้ ภาคเกษตรทัว่ ประเทศยังเป็ นอันดับ 1 นั่นแสดงว่ าเฉพาะภาคกลางเท่านั้นทีม่ ี
อุตสากรรมมาก จึงกล่ าวได้ ว่าภาคเกษตรยังมีความสํ าคัญอย่ างยิง่
3. ประเทศไทยมีปัญหาเรื่ องนํา้ ทําเกษตร แต่ ชาวนาทีม่ าดากัสการ์ ปลูกข้ าวโดยเทคนิคทีไ่ ม่
ใช้ ป๋ ยุ ใช้ นํา้ น้ อย ทีเ่ รี ยกว่ า SRI (System of Rice Intensification) แต่ ได้ ผลดีมาก พืน้ ที่ 1 เอเคอร์
ได้ ผลผลิต 18 ตัน ซึ่งถ้ าศึกษาเรื่ องนี้ จะช่ วยตอบคําถามปัญหานํา้ ได้
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4. ปัจจุบันในสหรั ฐอเมริกา มีการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และพบว่ าเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ต้ องเอาไปทิง้ เพราะ “หมดอายุ” ซึ่งส่ วนใหญ่จะกําหนดเวลาน้ อยกว่ าทีเ่ ป็ นจริง จึงควรมีการศึกษา
ว่ า อาหารทีใ่ กล้ หมดอายุ หรื อ หมดอายุจะนําไปใช้ ประโยชน์ อย่ างไร เช่ น ทําอาหารสั ตว์ ไม่ ใช่ นําไป
ทิง้ และการกําหนดว่ า “หมดอายุ” น่ าศึกษาว่ าควรกําหนดอย่ างไร จึงจะเหมาะสมทีส่ ุ ด
6.6

เรื่ อง

รายงานความคืบหน้ าของโครงการผลิตภาพยนตร์ Animation
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 ได้อนุมตั ิให้
มหาวิทยาลัยจัดตั้งบริ ษทั อาร์ เอสยู แอนิเมชัน่ จํากัด (RSU Animation Co.,Ltd) เพื่อลงทุนในโครงการสร้าง
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เรื่ อง “อโยธยา” โดยใช้งบประมาณรวม 80 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี
โครงการดังกล่าวเป็ นการแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์จากการเรี ยนการสอนของคณะดิจิทลั อาร์ ต
ในรู ปผลงานสร้างสรรค์ท่ีสัมผัสได้จริ ง ซึ่ งแสดงถึงการใช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง ประสานกับงานสร้างสรรค์ที่สวยงาม
มีคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ
นอกจากนั้น โครงการนี้ ยังเป็ นความร่ วมมือของคณะวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา เช่น วิทยาลัยดนตรี ทําหน้าที่ประพันธ์เพลง และทําดนตรี ประกอบ คณะบริ หารธุ รกิจจะช่วยเรื่ องการตลาด
เป็ นต้น

มติทปี่ ระชุ ม

กําหนดการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ. 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาํ เนินการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 แล้วนั้น
ฝ่ ายวิชาการ โดยสํานักงานมาตรฐานวิชาการ สํานักงานทะเบียนและสํานักงานบัญชีได้หารื อกัน เรื่ อง การกําหนดวัน
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
เพื่อให้สอดคล้องกับการสําเร็ จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา และเพื่อประชุมงบการเงินแล้วนําเสนอรายงานทางการเงินให้กบั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)ได้ทนั ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ดังนั้น งานเลขานุ การคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ.2559 โดยจะจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดังนี้
6.7

เรื่ อง

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวต่อสภาเพื่อโปรดทราบ
(รายละเอียดตาม Presentation)
ทีป่ ระชุ มรับทราบและขอชมเชยผลงาน และความสามารถของคณะดิจิทลั อาร์ ต
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ลําดับที่
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 4/2559

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

วัน เดือน ปี
23 มีนาคม 2559
22 มิถุนายน 2559
21 กันยายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
6.8

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
รายงานความก้ าวหน้ าการทําความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
German Baking Confederation และ Akademie Deutche Bäekerhandwerk
Weinheim, Germany German Baking Confederation

ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ได้ ล งนามการทํ า ความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการกั บ German Baking
Confederation แ ล ะ Akademie Deutche Bäekerhandwerk Weinheim, Germany German Baking Confederation ไ ป
แล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอรายงานความก้าวหน้า ดังนี้
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้จดั ทําหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท (หลักสู ตรทวิภาษา) ชื่ อที่ได้
วางแผนไว้ M.M. in Baking Business Entrepreneurship ขณะนี้ ได้จดั ทําร่ างหลักสู ตร โดยมีการสรุ ปขั้นสุ ดท้ายซึ่ งทาง
วิท ยาลัย การท่องเที่ ยวและการบริ การ ได้ร่าง Lesson Plans ประกอบการพิ จารณา และเจรจา กับ ประธานสมาพัน ธ์
ผูป้ ระกอบการขนมอบแห่ งเยอรมัน และผูอ้ าํ นวยการสถาบัน Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim แล้ว
ได้ขอ้ ตกลง คื อ ทางผูอ้ าํ นวยการสถาบัน จะส่ งรายละเอียดกลับมา ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่ งหลักสู ตรดังกล่าวใช้เวลา
เรี ยน 18 เดือน (ไม่รวมการเรี ยนปรับพื้นฐาน) โดยเรี ยนในประเทศไทย 12 เดือน และเยอรมันนี 6 เดือน พร้อมการเรี ยน
เทคนิคการทําขนมอบในรู ปแบบของเยอรมันนี และการฝึ กงาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบและแผนการจัดทํา
แผนธุ รกกิจ
ทางเยอรมันได้ส่งรายละเอียด การเรี ยนขนมอบในเทคนิ คเยอรมันมาให้เป็ นหัวข้อการเรี ยนและจํานวน
ชัว่ โมง รวมถึ งวิธีการเรี ยน เรี ยบร้ อยแล้ว ทางวิทยาลัยฯ จะได้ท าํ การปรับ เป็ นรายวิชาอี ก ชั้นหนึ่ ง ค่าเล่าเรี ยนตลอด
หลักสู ตรคาดการณ์วา่ ประมาณ 1.8 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. ทางเยอรมันคิดค่าเรี ยน และค่ากินอยูใ่ นเยอรมันจํานวน 20,000 ยูโร (ประมาณ 8 แสนบาท)
2. ทางเยอรมันจะแจ้งชื่ อประกาศนียบัตรที่แน่นอนในการมอบให้พร้อมกับปริ ญญาโทต่อไป
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3. การแบ่งสัดส่ วนการเรี ยนภาษาที่วางแผนไว้ดงั นี้
3.1 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ อาหาร เรี ยนเป็ นภาษาไทย
3.2 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ เรี ยนเป็ นภาษาไทย (รหัส MGT)
3.3 รายวิชาที่เกี่ยวกับขนมอบ หรื อธุ รกิจขนมอบ (รหัส BBE) เรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
วิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2558 ทางเยอรมันได้เชิ ญรองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ วิจยั และพัฒ นา
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ไปร่ วมงาน IBA Munich 2015 เพื่อขอการสนับสนุ นเครื่ องมือ และอุปกรณ์ หนักใน
ห้องปฏิบตั ิการครัวที่จะสร้างขึ้นใหม่จากผูป้ ระกอบการ โดยความเป็ นไปได้ในการได้รับความสนับสนุนคือการได้ส่วนลด
ราคาถู กกว่าปกติ โดยมหาวิทยาลัยรังสิ ต และสมาพันธ์ผปู ้ ระกอบการขนมอบควรประสานงานกับทางสถานทูต ของทั้ง
สองฝ่ ายเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมจากศุลกากร เนื่องจากอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ น Educational USE
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
6.9 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
การจัดตั้งสภาบันภาพยนตร์ และการละคร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบ จัดตั้งสถาบันภาพยนตร์ และการละคร คณะนิเทศศาสตร์

หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั งานสื่ อสารมวลชนมีการเติบโตและขยายตัวอย่างสู ง ทําให้บุคลากรด้านสื่ อสารมวลชน
มีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อการรองรับงานแขนงต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านวิทยุโทรทัศน์ที่กา้ วเข้าสู่ ยคุ ดิจิทลั ซึ่ งมีจาํ นวน
ช่องเพิม่ มากขึ้นจากเดิมที่โทรทัศน์ในประเทศไทยมีเพียง 6 ช่อง เพิม่ ขึ้นเป็ น 24 ช่องในปั จจุบนั และจะเพิม่ อีก 24 ช่อง
ในอนาคต ทั้งนี้ ยังไม่นบั รวมโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมอีกร่ วม 200 ช่อง ดังนั้น จึงทําให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายการประเภทละครโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มจํานวนผูช้ มให้แก่สถานีโทรทัศน์
มากขึ้น
การผลิตละครโทรทัศน์ที่ดีน้ นั
จําเป็ นต้องอาศัยบทละครที่ดีเป็ นปั จจัยหลัก
แต่ผทู ้ ่ีมี
ประสบการณ์และมีฝีมือในการเขียนบทที่ดีน้ นั ในวงการละครโทรทัศน์ไทยถือว่ามีนอ้ ยมาก ผูเ้ ขียนบทละครบาง
ท่านต้องเขียนบทพร้อมกันทีละหลายๆ เรื่ อง บางครั้งก็เขียนไม่ทนั ซึ่ งส่ งผลให้ผกู ้ าํ กับละครโทรทัศน์จาํ เป็ นต้องพัก
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กองเพื่อรอบทละครที่ยงั เขียนไม่เสร็ จ อีกทั้งผูจ้ ดั ละครเองก็ตอ้ งการจะได้มุมมอง วิธีการเล่าเรื่ องแบบใหม่และไม่
จําเจแบบเก่าด้วย นอกจากขาดแคลนบุคลากรทางด้านการเขียนบทแล้ว ยังขาดแคลนบุคลากรอีกหลายด้าน เช่นการ
กํากับการแสดง ทีมงานด้านการถ่ายทํา การตัดต่อ การทําเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกด้วย
ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นที่มาของการร่ วมมือกันระหว่างสถาบันวิชาการและองค์กรวิชาชีพ คือ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 โดยร่ วมกันจัดตั้งสถาบัน
ภาพยนตร์ และการละครขึ้น อันประกอบไปด้วย หลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี ที่มีอยูแ่ ล้ว 3 หลักสู ตร คือ
1) สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
2) สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง
3) สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
และในปี การศึกษา 2559 จะเปิ ดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ สาขาวิชาการเขียนบท
และกํากับภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ จะเป็ นการต่อยอดให้กบั นักศึกษาหรื อบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อ โดย
นักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทของสถาบันฯ จะได้เรี ยนรู ้โลกของการทํางานของวงการ
อุตสาหกรรมบันเทิงอย่างแท้จริ ง
สถาบันภาพยนตร์ และการละครได้กาํ หนดแนวทางของการเรี ยนให้เป็ นการเรี ยนแบบควบคู่กนั
ระหว่างวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง คือ
1. การเรี ยนรู ้ในเชิงทฤษฎี ที่สถาบันฯ ได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรของสถานี โทรทัศน์
ไทยทีวสี ี ช่อง 3 และนักเขียนบทฯ จากต่างประเทศ ที่โดดเด่นและมีชื่อเสี ยงมาให้ความรู ้ในรายวิชาต่างๆ อาทิ การ
เขียนบทการกํากับ เป็ นต้น
2. การเรี ยนรู ้ในเชิงปฏิบตั ิ ที่นกั ศึกษาจะได้รับมอบหมายงานหรื อโจทย์ที่เป็ นงานจริ งๆ หรื อ
มีส่วนร่ วมทํางานกับส่ วนงานต่างๆ ของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
การจัดตั้งสถาบันภาพยนตร์ และการละครนี้ จะทําให้นกั ศึกษาจะได้รับประโยชน์อย่าง
มาก เพราะจะได้ทาํ งานร่ วมกับมืออาชีพของวงการละครโทรทัศน์ และนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันฯ ที่มี
ผลการประเมินว่าสามารถทํางานจริ งได้น้ นั จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3
อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถาบัน
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ด้านการเขียนบทและกํากับ
ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ โดยสามารถนําหลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
2. สร้างบุคลากรด้านภาพยนตร์ และการละคร ที่มีความสามารถเป็ นผูน้ าํ ความคิด มีเจตคติที่ดี
นําเสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ โน้มนําสังคมไปในทางที่ถูกต้อง โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์ และศิลป์ ของ
การสื่ อสาร อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม และมีความสํานึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
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3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนตร์ และการละครที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับปณิ ธานของ
มหาวิทยาลัย โดยสถาบันฯ จะทําหน้าที่เชื่ อมโยง บูรณาการความรู ้ ความสามารถและบุคลากรที่มีอยูใ่ นคณะวิชา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน อาทิ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปะและการออกแบบ คณะดิจิทลั อาร์ ต
และวิทยาลัยดนตรี เป็ นต้น
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา
34 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็ นสมควรอนุ มตั ิจดั ตั้งสถาบันภาพยนตร์ และการละคร คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

6.10

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีความเห็นว่า งานด้ านศิลปะนี้มีความสํ าคัญมาก ภาพยนตร์ และ
ละครดีๆ สามารถเปลีย่ นโลกทัศน์ และจิตสํ านึกของคนได้
จุดยืนของมหาวิทยาลัยรังสิ ตในการคัดค้ านสั มปทานเหมืองแร่ ทองคํา
ความเป็ นมาของปั ญหา

ตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อปี พ.ศ.2552 พื้นที่ศกั ยภาพแร่ ทองคําของไทย มีอยูป่ ระมาณ
76 แห่ ง ครอบคลุมพื้นที่ 31 จังหวัด มีปริ มาณแร่ ทองคําสํารองประมาณ 700 ตัน (คิดเป็ น 46 ล้านบาททองคํา) หรื อมี
มูลค่าประมาณ 8 แสน 7 หมื่น 5 พัน ล้านล้านบาท (ทองคํา 1 บาท = 18,950 บาท)
ปั จจุบนั มีเอกชนรายใหญ่มาก 2 ราย ที่มีผถู ้ ื อหุ ้นใหญ่เป็ นต่างชาติได้ประทานบัตรการทําเหมืองแร่
ทองคํา คือ บมจ. อัครา รี ซอร์ สซัสจํากัด (พิจิตร) รวม 1,233 ไร่ นาน 25 ปี (สิ้ นสุ ด พ.ศ. 2570-71) และ บจก. ทุ่งคํา
(เลย) 2,176 ไร่ นาน 20 ปี (สิ้ นสุ ด พ.ศ. 2563 และ 2571)
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ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นคือกระบวนการผลิตแร่ ทองคําได้ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมและสร้างสารพิษมหาศาล โดย
กระบวนการสกัดแร่ ทองคําจะต้องใช้สารเคมีโซเดียมไซยาไนต์ที่มีพิษร้ายแรง และยังดึงเอาโลหะหนักอันตรายอื่น ๆ
เช่ น สารหนู แมงกานี ส ปรอท ฯลฯ ออกมาจากสิ นแร่ ด้วย ผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นตามมาคือ ชาวบ้านถู กละเมิ ดสิ ท ธิ
ชุ ม ชนจากการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ข องตนเองและถู ก เบี ย ดขับ ออกจากผืน ดิ น ตนเอง สารพิ ษ ปนเปื้ อนออกสู่
สิ่ งแวดล้อม เข้าสู่ ห่วงโซ่ อาหาร สะสมในร่ างกายชาวบ้าน เจ็บป่ วย เป็ นโรค และเสี ยชีวิต นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่
ประเทศได้รับก็ไม่คุม้ ค่า
การเข้ าร่ วมและข้ อเสนอของมหาวิทยาลัยรังสิ ตต่ อนโยบายทองคํา
ปี 2557 มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้รับการร้องขอจากชาวบ้านให้ช่วยเก็บตัวอย่างในสิ่ งแวดล้อมและใน
คน โดยมี ค ณาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษา ของมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต 4 หน่ วยงานหลัก ที่ เข้า ร่ วมกิ จกรรม คื อ วิท ยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม คณะเทคนิ คการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่ งนําไปสู่ การเปิ ดเผยผล
การศึกษาครั้งใหญ่เป็ นครั้งแรกว่า ได้เกิดวิกฤตร้ายแรงต่อสิ่ งแวดล้อมและชี วติ ในพื้นที่ชุมชนเหมืองทองคําพิจิตร โดย
พบการปนเปื้ อนของสารพิษในดิน นํ้า พืช และคน สู งมาก รวมทั้งแนวโน้มความผิดปกติของ DNA ก่อให้เกิดความ
สนใจและตื่นตัวของสาธารณะ รวมทั้งทําให้หน่วยงานรัฐต้องออกมาแก้ปัญหาดังกล่าว และยังได้มีการลงไปตรวจ
ตัวอย่างของหน่วยงานรัฐแต่ยงั ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ในสัปดาห์ที่ผา่ นมา (กลางเดือนกันยายน 2558) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิ ตได้รณรงค์รวบรวม
รายชื่ อจาก บุคคลากร คณาจารย์ และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เพื่อไปร่ วมกับเครื อข่ายชาวบ้านยืน่ ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ยับ ยั้ง นโยบายการขยายเหมื องทองคําในพื้ น ที่ 12 จังหวัดของประเทศ (พิ จิตร เพชรบู รณ์ พิ ษ ณุ โลก ลพบุ รี เลย
นครสวรรค์ สระบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี สุ ราษฎร์ ธานี สตูล)
ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงมีบทบาทเข้าร่ วมในการดําเนินการเรื่ องนี้ต่อไป คือ
1) ยกระดับการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ให้เป็ นทางการในระดับมหาวิทยาลัย และเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องต่อสาธารณะ
2) สนับสนุนให้มีการรณรงค์ให้รัฐยกเลิกการเปิ ดพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่ ทองคําทั้ง 12 จังหวัด
ไว้ก่อน
ทั้ งนี้ ก็ ส อดคล้ อ งกั บ ปณิ ธานและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อง “การร่ วมสร้ า งสั ง คม
ธรรมาธิ ปไตย” และ “การศึกษา คือ นวัตกรรม” ที่มุ่งให้การเรี ยนวิชาการเชื่อมโยงกับปั ญหาที่เป็ นจริ งในสังคม
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอการดําเนินงานที่ผา่ นมา ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และเห็นชอบกับจุดยืนของมหาวิทยาลัย ขอชื่ นชมมหาวิทยาลัยรังสิ ต ทีร่ ่ วมยืน
เคียงข้ างชาวบ้ าน นับเป็ นตัวอย่างทีด่ ีที่มหาวิทยาลัยร่ วมเป็ นพลังสนับสนุนคนยากจน

เลิกประชุ มเวลา 19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

