รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 3/2561
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
3.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
5.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
10. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
11. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
12. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
14. นายเชิญพร เต็งอํานวย
15. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

กรรมการ ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
3.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
5.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นายสานิตย์ แสงขาม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาญชัย สุ ขสุ วรรณ
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

14.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ ทธิ ประโยชน์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกีฬา
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.35 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
คําขอ

เรื่ อง เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานและสั งเคราะห์ มติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2560

ฝ่ ายเลขานุการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ทําหนังสื อรายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติ
สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2560 เป็ นรู ปเล่มเรี ยบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรมอบหนังสื อรายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี
การศึกษา 2560 ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตทุกท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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1.2.2 เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
(มติเวียน ครั้ งที่ 4/2561)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออก
หลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,552 คน มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
1.
คณะบริ หารธุ รกิจ
จํานวน
3
คน
2.
คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน
1
คน
3.
วิทยาลัยการออกแบบ
จํานวน
2
คน
4.
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
14
คน
5.
วิทยาลัยดนตรี
จํานวน
1
คน
6.
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จํานวน
1
คน
7.
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
จํานวน
1
คน
8.
คณะศึกษาศาสตร์
จํานวน
2
คน
9.
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
จํานวน
3
คน
10. คณะดิจิทลั อาร์ ต
จํานวน
11
คน
11. บัณฑิตวิทยาลัย
จํานวน
2
คน
รวม
41
คน
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
1.
คณะศิลปศาสตร์
จํานวน
292
คน
2.
คณะบริ หารธุ รกิจ
จํานวน
248
คน
3.
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
จํานวน
438
คน
4.
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
จํานวน
1
คน
5.
วิทยาลัยการออกแบบ
จํานวน
235
คน
6.
คณะเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน
13
คน
7.
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน
4
คน
8.
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จํานวน
121
คน
9.
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน
112
คน
10. คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน
35
คน
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
วิทยาลัยนานาชาติจีน
สถาบันการบิน
คณะดิจิทลั อาร์ ต
คณะรัฐศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์

จํานวน
130
คน
จํานวน
52
คน
จํานวน
286
คน
จํานวน
21
คน
จํานวน
13
คน
จํานวน
38
คน
จํานวน
29
คน
จํานวน
56
คน
จํานวน
78
คน
จํานวน
14
คน
จํานวน
7
คน
จํานวน
183
คน
จํานวน
43
คน
จํานวน
32
คน
จํานวน
14
คน
จํานวน
16
คน
รวม
2,511
คน
รวมทั้งสิ้ น
2,552
คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2560 เรื่ อง ขออนุมตั ิ
การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2561 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

คําขอ

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2561 โดยไม่ มีการแก้ไข
เรื่ อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
3.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed.

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed. ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562

ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ว ไป (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed.
สําหรับหลักสู ตรไทย และหลักสู ตรนานาชาติ ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งล่าสุ ดในปี การศึกษา 2556
2. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สุ ขภาพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- กลุ่ มสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สุ ขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

-

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

-
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หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and
Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
(English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และ
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and
International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (RSU Leadership and Social
Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์ เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562

-

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

-

15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรับ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed. สําหรับหลักสู ตรไทย และหลักสู ตรนานาชาติ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 สิ งหาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed. สําหรับหลักสู ตรไทย และหลักสู ตรนานาชาติ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

3.2 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่ า สั งคมปัจจุบันซึ่งเป็ นสั งคมขนาดใหญ่ มี
ความซับซ้ อนมาก ขณะทีค่ วามเข้ าใจในความซับซ้ อน มีน้อย การแก้ ไขปั ญหาสั งคมจึงทํา
ได้ ยาก เกิด “วิกฤตความซับซ้ อน” ถ้ ามหาวิทยาลัยได้ จับประเด็นเหล่ านีม้ าเป็ น กรณีศึกษา
ก็จะเป็ นประโยชน์ แก่ สังคม
ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่ งตั้ง
คณาจารย์ ให้ ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุ คคลให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต
สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชนให้ ด ํารงตําแหน่ ง ทางวิช าการ พ.ศ. 2560 มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ งเห็ น สมควรให้ มี
ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธี ก ารแต่ งตั้งคณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่ งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ ง พระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง การออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 สิ งหาคม 2561

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
3.3 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวน 1 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อ ง จํานวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ สํ าหรั บ หลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท ต้องมี อ าจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึ ก ษาตามหลักสู ตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทํา
หน้าที่เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่ง หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
1.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
2. ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจํานวนนั้นต้อง
เป็ นผู ้มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ํา กว่า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ าํ กว่า ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสู ตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุวา่
“หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร ขอให้ นํา เสนอโดยดํา เนิ น การเช่ น เดี ย วกับ การนํา เสนอ
หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อให้ความเห็ นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
ในการนี้ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 1 หลักสู ตร ได้แก่
หลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
3.4 เรื่ อง ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิป รับ ปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 2 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
1.1 หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้นั ตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
- อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และ
เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
1.2 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
- อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มี คุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเที ยบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่าที่มีตาํ แหน่ งศาสตราจารย์
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และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และ
เป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั กรณี ที่มีความ
จําเป็ นอย่างยิ่ง สํ าหรั บ สาขาวิช าที่ ไ ม่ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู ร้ ั บ ผิดชอบ
หลัก สู ตรครบตามจํา นวน หรื อ มี จ ํา นวนนั ก ศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า 10 คน ทาง
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ต้อ งเสนอจํานวนและคุ ณ วุฒิ ข องอาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบ
หลักสู ตรที่มีน้ นั ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็ นรายกรณี
2. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้ นั ตํ่าปริ ญญาโท หรื อเที ยบเท่าหรื อมีตาํ แหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รั บ ปริ ญ ญา และเป็ นผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่
กํา หนดในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ให้ บุ ค คลดํา รงตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการอย่า งน้ อ ย
1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
- อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร มีคุณวุฒิและคุ ณสมบัติเช่ นเดี ยวกันอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน
3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุวา่
“หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสู ตร ขอให้นาํ เสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสู ตร
ปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย โดยนํา เสนอต่ อ สภาสถาบัน เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
ในการนี้ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 2 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
2. หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะนิ ติศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจํา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั
ข้ อเท็จจริง

ตามที่ บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ขอเสนอข้อมู ล ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐกิ จ ดิ จิ ท ัล ในการขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. ผศ. ดร. วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์
2. ผศ. ดร. เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุ วรรณ

ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ
5 ปี ที่ผ่านมา ขณะนี้ ทางหลักสู ตร ได้มีขอ้ มูลของผลงานดังกล่าวตามเกณฑ์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาของอาจารย์
2 ท่านดังกล่าวข้างต้น โดยผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์ท่ีสามารถรับการขยายภาระงานอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อพิจารณา

การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั

ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตร

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจําหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม และหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจํา หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชญาวิ ท ยาและการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม และหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
ข้ อเท็จจริง

ตามที่ บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม และหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริ หารงานยุติธรรม
ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
- ผศ. ดร. จอมเดช ตรี เมฆ
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ
5 ปี ที่ ผ่ า นมา ขณะนี้ ทางหลัก สู ต ร ได้มี ข ้อ มู ล ของผลงานดัง กล่ า วตามเกณฑ์ ใ นรอบ 5 ปี ที่ ผ่ า นมาของ
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ผศ. ดร. จอมเดช ตรี เมฆดังกล่าวข้างต้น โดยผลงานที่แสดงให้เห็ นถึ งศักยภาพของอาจารย์ที่สามารถรับการ
ขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร
ปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม และหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิช าอาชญาวิท ยาและการบริ ห ารงานยุติธ รรม ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
ปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม และหลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.7 เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่ )
วิทยาลัยวิศวกรรมชี วการแพทย์

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึ ก ษาหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ (หลัก สู ต รเปิ ดใหม่ )
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การเปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ ที่ ก าํ หนดให้ ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ตรอย่ า งน้ อ ย 2 คน ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อผู ้เชี่ ย วชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) วิทยาลัยวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร และมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเสี ยง (หลักสู ตรเปิ ดใหม่ )
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึ ก ษาหลั ก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเสี ยง (หลัก สู ตรเปิ ดใหม่ ) วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรม ศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การเปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ ที่ ก าํ หนดให้ ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ตรอย่ า งน้ อ ย 2 คน ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อผู ้เชี่ ย วชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเสี ยง (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

17
3.9 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต คณะนิติศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

18
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่ อมบํารุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาซ่อมบํารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาซ่ อมบํารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.11 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีระบบราง วิท ยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ วิ ท ยาลัย การออกแบบเป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.13 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ าย
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สาขาวิชาแฟชั่ นดีไซน์
วิทยาลัยการออกแบบ
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ าย สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
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เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาศิ ลปะภาพถ่าย สาขาวิช าออกแบบนิ เทศศิล ป์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.14
คําขอ

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 จํานวน 21 คน
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ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 21 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณะ/สาขาวิชา
2561
1. สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
4
2. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
4
2
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2
3
4. สาขาวิชาการศึกษา
2
3
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
รวม
12
9
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(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 2560 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 จํานวน 21 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.15 เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้ าศึกษา
และแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการทีจ่ ะขอรับการอุดหนุนทาง
การศึกษา ปี การศึกษา 2561 และ ปี การศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นัก ศึ ก ษาพิ ก ารเข้าศึ ก ษา และแผนประมาณการจํานวนเงิ น และจํานวนนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาพิ ก ารที่ จะขอรั บ การ
อุดหนุนทางการศึกษา ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562
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ข้ อเท็จจริง

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาสําหรั บคนพิการ นั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาดังกล่ าวข้างต้น มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงได้ดาํ เนิ นการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิ ต ว่าด้วย การจัดการศึกษาสําหรั บคนพิ การ พ.ศ. 2560 และเพื่อให้การดําเนิ นการรับนักศึ กษาพิการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
นัก ศึ ก ษาพิ ก ารเข้าศึ ก ษา และแผนประมาณการจํานวนเงิ น และจํานวนนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาพิ ก ารที่ จะขอรั บ การ
อุดหนุนทางการศึกษา ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 โดยมีรายละเอี ยดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 34 (2) ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง ออกข้อกําหนด ระเบี ยบ และข้อบังคับเกี่ ยวกับ การดําเนิ นงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้า
ศึกษา และแผนประมาณการจํานวนเงิ นและจํานวนนิ สิต นักศึกษาพิการที่จะขอรับการอุดหนุ นทางการศึ กษา
ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 เพื่อเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. การเตรียมการรองรับนักศึกษาพิการ ได้ เคยดําเนินการมาแล้ วหลายวิธีการ เช่ น
มหาวิทยาลัยจ้ างคนมาทําหน้ าทีล่ ่ ามมือ สํ าหรับผู้พกิ ารทางการได้ ยนิ
(นักศึกษาจบ
การศึกษาไปแล้ ว) สร้ างระบบเพื่อนช่ วยเพื่อน และระบบพีเ่ ลีย้ ง (สํ าหรับนักศึกษาทีม่ ี
อาการออทิสติก) โดยใช้ ประสบการณ์ การจัดการจากโรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยรั งสิ ต
2. นักศึกษาพิการ มีความแตกต่ างกันหลายระดับ และมหาวิทยาลัยรังสิ ต มีหลากหลาย
สาขาวิชา
จึงเป็ นเงื่อนไขเปิ ดกว้ างให้ นักศึกษาพิการสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่
เหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของตนได้
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ระเบียบวาระที่ 4

คําขอ

เรื่ อง
4.1

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ (แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ)
เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ
The Center of Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The Center of
Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The
Center of Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 โครงการร่ วมมือวิจยั และพัฒนาและการจัดสัมมนาทางวิชาการ
1.2 ความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองสถาบัน
1.3 การแลกเปลี่ยนนักวิจยั นักวิชาการ นักศึกษาที่เรี ยนจบแล้ว และ
กําลังจะศึกษาต่อ
1.4 การประสานงานผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ดาํ เนิ นการ
ร่ วมกันทั้งสองสถาบัน
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิท ยาลัย ฯ ได้ด ําเนิ น การทํา ความร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ The Center of Plant Systems
Biology and Biotechnology, Bulgaria เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The Center of
Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

4.2 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ Asia University, Taiwan
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Asia University, Taiwan

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Asia
University, Taiwan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 ให้นกั ศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนโปรแกรมต่างๆ ในระดับ ป. ตรี / ป. โท
ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้
1.2 มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งสนับสนุนการสร้างกลไกความร่ วมมือการแลกเปลี่ยน
การเรี ยนการสอน รวมถึงการวิจยั และพัฒนาระหว่างคณะต่างๆ ของทั้งสองสถาบัน
1.3 สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวข้างต้น
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Asia University, Taiwan เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Asia University, Taiwan
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

4.3 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ
Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Niigata University
of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Niigata
University of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 แลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริ หารระหว่างมหาวิทยาลัย
ทั้งสองแห่ง
1.2 แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึ กงาน
1.3 ร่ วมมือพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการเรี ยน การสอนให้แก่นกั ศึกษา
1.4 พัฒนาโครงการวิจยั ต่างๆ
1.5 ประสานงานผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ดาํ เนินการร่ วมกัน
ทั้งสองสถาบัน
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
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มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนิ นการทําความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Niigata University of Pharmacy
and Applied Life Sciences, Japan เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Niigata University
of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

4.4 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงการแลกเปลีย่ นทางวิชาการ และการรับรองหน่ วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Yamanashi Gakuin University, Japan
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการรับรอง
หน่วยกิตระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Yamanashi Gakuin University, Japan
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการรับรอง
หน่วยกิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Yamanashi Gakuin University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และวัฒนธรรมบนฐานของความเท่าเทียม
และผลประโยชน์ร่วมกัน
1.2 สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และการวิจยั รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อใช้งานระหว่างคณะของทั้งสองสถาบัน
1.3 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการโดยนักศึกษายินยอมทําตามระเบียบของ
ทั้งสองสถาบัน
1.4 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับการรับรองหน่วยกิตและการรับรองหน่วยกิตนี้
จะมีการปรึ กษาหารื อกันต่อไประหว่างทั้งสองสถาบัน
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนิ นการทําบันทึ กข้อตกลงการแลกเปลี่ ยนทางวิชาการ และการรั บรองหน่ วยกิ ตระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Yamanashi Gakuin University, Japan เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการรับรองหน่วยกิต
ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Yamanashi Gakuin University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

4.5 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงระดับคณะโปรแกรมแลกเปลีย่ นนักศึกษาแพทย์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National University of Singapore (NUS) Singapore
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงระดับคณะโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์
ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National University of Singapore (NUS) Singapore
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงระดับคณะ โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
แพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National University of Singapore (NUS) Singaporeโดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
1.1 แลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2 คน ต่อปี (ปฏิทิน)
1.2 เรี ยนวิชาเลือกคลินิก เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
โดยนักศึกษาจะได้รับเครดิตเมื่อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ครบถ้วน
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2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้ าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษา และองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิท ยาลัย ฯ ได้ด ําเนิ น การทําบัน ทึ ก ข้อตกลงระดับ คณะโปรแกรมแลกเปลี่ ยนนัก ศึ ก ษาแพทย์ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National University of Singapore (NUS) Singapore เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรี ยบร้อย
แล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงระดับคณะโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์
ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National University of Singapore (NUS) Singapore
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

4.6 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ Toyo College of Food Technology, Japan
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Toyo
College of Food Technology, Japan
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Toyo
College of Food Technology, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 แลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา
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1.2 ร่ วมมือพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
1.3 พัฒนาโครงการวิจยั ต่างๆ
1.4 ประสานงานผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ดาํ เนินการร่ วมกัน
ทั้งสองสถาบัน
1.5 เข้าร่ วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม Passage to ASEAN (P2A)
ทั้งสองสถาบัน
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Toyo College of Food
Technology, Japan เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Toyo College
of Food Technology, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

4.7 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ University of Leeds, U.K.
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University
of Leeds, U.K.
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ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Leeds, U.K. โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 การวิจยั และพัฒนาโครงการในสาขาวิศวกรรมชี วการแพทย์และการประมวลผล
สัญญาณดิจิตอล
1.2 การสํารวจและการพัฒนาการสอนต่างๆ เพื่อใช้สาํ หรับโปรแกรมการสอนร่ วมกัน
1.3 ร่ วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น หลักสู ตรการเรี ยนการสอน งานประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา หรื อ การบรรยายต่างๆ
1.4 การแลกเปลี่ยนนักวิจยั และบุคลากรทางการสอน
1.5 การแลกเปลี่ยนสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เป็ นความสนใจร่ วมกัน
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษา และองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนิ นการทําบันทึ กความร่ วมมื อ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of Leeds, U.K.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of

Leeds, U.K.
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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4.8 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ได้ ท ํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต กับ กรมสนับ สนุ นบริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อพัฒ นา
ศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจยั งานบริ การวิชาการและนวัตกรรม หรื อกิ จกรรมงานวิจยั ด้านอื่นๆ ให้เกิ ด
ความเข้มแข็ง มีงานวิจยั ที่ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล เพื่อการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้กบั งาน
ด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ของสํานักงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ หรื อพื้นที่อื่นๆ ทัว่ ประเทศ
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ กรม
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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4.9 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ
คณะการสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ คณะการสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ คณะการสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความร่ วมมือทางวิชาการ การวิจยั การพัฒนาโครงการบริ การวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาของสองสถาบัน เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ นวิชาการให้เป็ นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองต่อชุ มชนได้ท้ งั ในระดับท้องถิ่ น ระดับ
ภูมิภาค และระดับสากล ตลอดจนเสริ มสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของการดํา เนิ น งาน และสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการ
ศึ ก ษา และองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิ ท ยาลั ยฯ ได้ ด ํา เนิ น การทํา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ าง วิ ท ยาลั ย นิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ คณะการสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ คณะการสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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4.10 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต
กับ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้บนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ บ ัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งวิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรม
ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอน งานวิชาการ งานวิจยั และงานบริ การวิชาการ ด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ ยวข้องเชิ งบูรณาการด้านเทคโนโลยีทาง
การแพทย์กบั ศาสตร์ ทางด้านวิทยาการสื่ อสาร เพื่อตอบสนองภารกิจบริ การวิชาการเพื่อสังคมในพื้นที่ สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรื อกิจกรรมการสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคลากรทั้งสององค์กร หรื องานวิจยั ด้านอื่นๆที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายเห็ นชอบร่ วมกัน ให้ เกิ ด ความเข้ม แข็ ง มี ง านวิจ ัย ที่ ไ ด้ม าตรฐานระดับ ชาติ แ ละระดับ สากล สํ าหรั บ การ
ให้ บ ริ การประชาชน ทุ กคนในพื้ นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง การนํา ผลการวิจ ัย ไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ
ประชาชนทัว่ ประเทศ
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด

จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษา และองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้บ นั ทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่าง คณะวิศวกรรมชี วการแพทย์ มหาวิท ยาลัยรังสิ ต กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ อง

5.1

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

คําขอ

ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
2/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 สิ งหาคม 2560 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 และ
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ทํา หน้า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม ของ นางสาวดวงใจ
ดวงฤทธิ์ ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิ ค การแพทย์ ของ นางสาวแจนจุ รีย ์
เนตรสว่าง ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นางสาวชุ ติมา
เบี้ยวไข่มุข ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายเกี ยรติ ศกั ดิ์
ใหม่เจริ ญนุกูล ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุ สาขาวิช าศิลปะภาพถ่ าย ของ
นางวราวรรณ สุ วรรณผาติ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ นางสาวอรนุ ช ปุ ณยกนก
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางปิ ยรัชต์
สั นตะรั ตติ วงศ์ ประเมิ น ผลให้ ผ่านได้ เนื ่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ - นรี เวชวิทยา
ของ
นายมรุ ต ญาณารณพ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเ พื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ้ข อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ของ นายอภิ รั ฐ ศิ ริ ว งษ์
คณะกรรมการมี มติ ไม่ อนุ ม ตั ิ เนื ่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
2.10 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํารงตําแหน่ งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ค ลิ นิ ก ของ รศ.ดร. กาญจนา สุ ริย ะพรหม
คณะกรรมการมีมติไม่ให้ความเห็นชอบในการดําเนิ นการเพื่อขออนุ มตั ิตาํ แหน่งศาสตราจารย์ เนื่ องจากผลงาน
มี ปริ มาณและคุ ณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
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3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 3/2561
วันที่ 7 สิ งหาคม 2561 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ
โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 6 คน และผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 2 คน ดังนี้
- นางสาวดวงใจ ดวงฤทธิ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางสาวแจนจุรีย ์ เนตรสว่าง ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางสาวชุติมา เบี้ยวไข่มุข
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายเกียรติศกั ดิ์ ใหม่เจริ ญนุกูล ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางวราวรรณ สุ วรรณผาติ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
อนุสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
ตั้งแต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางสาวอรนุช ปุณยกนก
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางปิ ยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายมรุ ต ญาณารณพ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาสู ติศาสตร์- นรี เวชวิทยา
ตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
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ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 8 คน ดํารงตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 6 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 2 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
5.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน จํานวน 1 คน

ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วยอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ เคยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการจากสถาบันอื่น
มาก่อน มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการเดิมที่เคยได้รับ จํานวน 1 คน ดังนี้
1. นางฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ทั้งนี้ มหาวิ ท ยาลัยรั งสิ ตได้ด ําเนิ นการตรวจสอบสถานภาพทางวิ ช าการเดิ ม จากสถาบั น
อุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้ผา่ นการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการพิจารณาคุ ณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้นฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
2. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
3/2561 วันที่ 7 สิ งหาคม 2561
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธี การแต่ งตั้งคณาจารย์ให้ด ํารง
ตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หมวด 4 การแต่งตั้งผูท้ ี่ เคยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน ข้อ 14 และข้อ 15
ความว่า
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ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศมาก่อน ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหน่งที่ไม่สูง
กว่าที่บุคคลนั้นเคยดํารงอยูก่ ็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศที่จะนํามาใช้
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาํ หนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็ นตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นด้วย
ข้อ 15 การดําเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ตามกรณี ที่กาํ หนดในข้อ 14
ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
15.1 ให้ม หาวิทยาลัยตรวจสอบคุ ณสมบัติของบุ ค คล ที่ จะขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งทาง
วิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อ 14 โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหน่งทางวิชาการเดิ ม
จากสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบันชั้นสู งเดิ มที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษา
หรื อสถาบั น ชั้ นสู ง รวมถึ ง การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาของสาขาวิ ช าที่ ผู ้น้ ั นได้ เคยรั บ แต่ ง ตั้ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบันชั้นสู งต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณา
15.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดําเนิ นการหมวดที่ 2 ก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดําเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ 1 คน ดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
5.3
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงวันทีแ่ ต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิเปลี่ ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริ ฐ จากเดิมวันที่ 21 กันยายน 2559 (ซึ่ งเป็ นวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมตั ิให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์) เปลี่ยนแปลง เป็ นวันที่ 8 มิถุนายน 2558 (วันที่
ยื่นเรื่ อง)

41
ข้ อเท็จจริง

เนื่ อ งด้ ว ย ผศ.ดร.สั ญ ญพงศ์ ลิ่ ม ประเสริ ฐ ได้ร ับ การแต่ง ตั้ ง ให้ด ํ า รงตํา แหน่ง ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่ งเป็ นวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุ มตั ิให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ แต่เนื่ องด้วยปั จจุ บนั มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ออกข้อบังคับว่าด้วย วันที่ แต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 กําหนดว่าการแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการจะแต่งตั้ง ณ วันที่ยนื่ เรื่ อง เพื่อ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ตอนุมตั ิเป็ นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21
มีนาคม 2561
ในการนี้ ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริ ฐ จึงมีความประสงค์จะขอให้สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
เปลี ่ย นแปลงวัน ที ่ใ ห้ด ํา รงตํา แหน่ง ทางวิช าการ จากเดิม วัน ที ่ วัน ที ่ 21 กัน ยายน 2559 ซึ่ ง เป็ นวัน ที ่ส ภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุ มตั ิให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา เป็ นวันที่ 8 มิถุนายน 2558
ซึ่ งเป็ นวันที่ยื่นเรื่ อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีเหตุผลดังข้ อที่ 1-4 ดังนี้
1. ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่ าด้ วย วันที่แต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
เป็ นเกณฑ์ การกําหนดวันแต่ งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการที่เหมื อนกับมหาวิทยาลัยอื่น และ
ไม่ ได้ เป็ นเกณฑ์ ทตี่ ํ่ากว่ า มหาวิทยาลัยอื่นๆ
2. การขอเปลี่ยนแปลงวันที่แต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.สั ญญพงศ์ ลิ่ม
ประเสริ ฐ ที่เปลี่ยนแปลงวันที่ย้อนหลัง ณ วันที่ยื่นเรื่ องนั้ น เห็นว่ าเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ขอ
ในการดําเนินการทีจ่ ะขอตําแหน่ งทางวิชาการทีส่ ู งขึน้
3. ผลงานของ ผศ.ดร.สั ญญพงศ์ ลิ่มประเสริ ฐ มีปริ มาณที่เพียงพอที่จะขอกําหนดตําแหน่ ง
ทางวิชาการทีส่ ู งขึน้ ได้
4. มหาวิทยาลัยได้ มีการจัดประชุ มให้ กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อชี้แจงการกําหนดวันที่แต่ งตั้งโดย
ให้ ค ณาจารย์ ที่ มี ผ ลงานครบตามเกณฑ์ สามารถยื่ น เรื่ อ งเพื่ อ ขอเปลี่ยนวัน แต่ งตั้ งตาม
ข้ อบังคับฯ ใหม่ ได้
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5. ศ.ดร.ปรั ช ญา เวสารั ช ช์ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย เห็ น ว่ าไม่ ค วรอนุ มั ติ ให้ ย้อ นหลั ง
เนื่ อ งจากผู้ ขอได้ ยื่นเรื่ องขอกําหนดตํ าแหน่ งทางวิช าการก่ อ นวัน ที่ส ภามี ม ติ อ นุ มั ติ ข้ อ
บังคับฯ ว่ าด้ วย วันที่แต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และในการขออนุมัติ
ในเรื่ องดังกล่ าวนี้ ผศ.ดร.สั ญญพงศ์ ลิม่ ประเสริฐ ขอเพียงคนเดียว ดังนั้นจึงเห็นว่ า อาจจะ
ส่ งผลกระทบต่ อ ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งทางวิช าการทั้งหมดที่จ ะขอใช้ สิ ทธิ์ เกี่ยวกับ วันแต่ งตั้ ง
ย้ อนหลังด้ วย
5.4 เรื่ อง ขออนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาทีเ่ คยกําหนดไปแล้ วของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ตทีไ่ ด้ เคย
ผ่านความเห็นชอบให้ ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ ให้ เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่ าด้ วย การกําหนดชื่ อสาขาวิชาสํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาทีเ่ คยกําหนดไปแล้ ว พ.ศ. 2561
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ เที ย บเคี ย งสาขาวิ ช าที่ เคยกํา หนดไปแล้ ว ของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่ได้เคยผ่านความเห็นชอบให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการให้เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเที ยบเคี ยง
สาขาวิชาที่ เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 จํานวน 49 คน
ข้ อเท็จจริง

เนื่ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้บงั คับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย การกําหนดชื่ อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิช าการและการเที ย บเคี ย งสาขาวิช า
ที่ เ คยกํา หนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (ข้อ 4) กรณี ที่ผู ด้ าํ รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการในปั จ จุบ นั ได้รั บ การกํา หนด
ตํา แหน่ ง ทางวิชาการ โดยไม่ระบุ ส าขาวิช า หรื อระบุ ส าขาวิช าแตกต่า งไปจากเกณฑ์น้ ี หรื อระบุ ส าขาวิช า
ที่ ไ ม่ส ะท้อ นความเชี่ ย วชาญของผู น้ ้ ัน อย่า งแท้จ ริ ง ให้ส ภาสถาบัน อุด มศึ ก ษาเอกชนพิจ ารณาเที ย บเคี ย ง
สาขาวิช าที ่ เคยกํา หนดไปแล้ว ให้เ ป็ นไปตามเอกสารแนบท้า ยระเบี ย บคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษานี้
ภายในวัน ที่ 28 ธัน วาคม 2561 โดยไม่ถื อเป็ นการข้า มสาขาวิช า อัน เป็ นเหตุใ ห้ตอ้ งกํา หนดตํา แหน่ ง ทาง
วิช าการโดยวิธี พิเศษ เว้น แต่ตาํ แหน่ ง ศาสตราจารย์ ซึ่ ง ได้มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง ให้
ดํารงตําแหน่ งศาสตราจารย์แล้ว
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิดาํ เนิ นการเทียบเคี ยงสาขาวิชาในการดํารงตําแหน่ ง
ทางวิช าการให้ ก ับ คณาจารย์ข องมหาวิท ยาลัย เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ระเบี ย บฉบับ ดัง กล่ า ว โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ จํานวน 8 คน และ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จํานวน 41 คน รวมจํานวน 49 คน ดังนี้
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รองศาสตราจารย์
ที่
1
2

ชื่ อ-สกุล
รศ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก
รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ ประเสริ ฐ

สาขาวิชาเดิม
พยาธิ วทิ ยาช่องปาก
ฟิ สิ กส์

3
4
5
6
7

รศ.ดร.กาญจนา สุ ริยะพรหม
รศ.ดร.เพียรกิจ แดงประเสริ ฐ
รศ.สาริ ณีย ์ กฤติยานันต์
รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุน้
รศ.พิศประไพ สาระศาลิน

เคมีคลินิก
เภสัชศาสตร์
เภสัชกรรม
ดนตรี
ออกแบบภายใน

8

รศ.ปกรณ์ พรหมวิทกั ษ์

ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์

เปลีย่ นเป็ นสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา
3105 ทันตพยาธิ วทิ ยา
6501 ศึกษาศาสตร์
650142 วิทยาศาสตร์ ศึกษา
2191 โภชนศาสตร์
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3303 เภสัชกรรมคลินิก
8103 ดุริยางคศิลป์
8504 ออกแบบ
850401 ออกแบบตกแต่งภายใน
8101 ทัศนศิลป์
810111 ภาพยนตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลําดับ
ชื่ อ-นามสกุล
1 ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา
2 ผศ.ดร.ธนภัทร ทรงศักดิ์

สาขาวิชาเดิม
เคมีคลินิก
เภสัชศาสตร์

3

ผศ.ดร.สุ รางค์ ลีละวัฒน์

เภสัชศาสตร์

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผศ.ดร.สุ ชาดา จงรุ่ งเรื องโชค
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สกุลปั กษ์
ผศ.ดร.จิระพรชัย สุ ขเสรี
ผศ.ศิริมา สุ ดวิลยั
ผศ.ดร.ปิ ยนุช ทองผาสุ ก
ผศ.ดร.ศุภวรรณ บุญระเทพ
ผศ.ดร.เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน
ผศ.ดร.ทศธน จรู ญรัตน์
ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
ผศ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล

เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
การแพทย์ทางเลือก
(แพทย์จีน)

เปลีย่ นเป็ นสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา
3901 เทคนิคการแพทย์
3302 เภสัชศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
3302 เภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
2503 แพทย์แผนจีน
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ลําดับ
ชื่ อ-นามสกุล
14 ผศ.ดร.สุ รีย ์ ศุภลักษณ์นารี
15 ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
16 ผศ.ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม

สาขาวิชาเดิม
เภสัชวิทยา
เคมี
พยาบาลศาสตร์

17
18

ผศ.ดร.นิ ภา กิมสู งเนิน
ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง

การพยาบาลศาสตร์
พอลิเมอร์

19

ผศ.ต้องจิตร สุ ทธิ ศรี ปก

วิศวกรรมยานยนต์

20

ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิ ริ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

21
22
23
24

ผศ.วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี
ผศ.ปาริ สุทธิ์ เลิศคชาธาร
ผศ.ชูชยั อัศวอารี กุล
ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร

สถิติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ประยุกต์ศิลป์ ศึกษา
การตลาด

25
26
27

ผศ.สมหมาย จงจิตรนันท์
ผศ.อารี รัตน์ แย้มเกษร
ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์

การตลาด
การจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการ

28

ผศ.มุกดา โควหกุล

การเงิน

29

ผศ.มานะ เงินศรี สุข

การเงิน

30

ผศ.ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์

31

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
การจัดการโลจิสติกส์

32

ผศ.ดร.ปิ ยสุ ดา ม้าไว

การสอนภาษาฝรั่งเศส

เปลีย่ นเป็ นสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา
2504 แพทย์แผนตะวันออก
2504 แพทย์แผนตะวันออก
3701 พยาบาลศาสตร์
370102 การพยาบาลผูใ้ หญ่
และผูส้ ู งอายุ
3701 พยาบาลศาสตร์
0165 วิทยาการพอลิเมอร์
1110 วิศวกรรมเครื่ องกล
111001 วิศวกรรมยานยนต์
1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ
180603 วิทยาการคอมพิวเตอร์
6113 สถิติศาสตร์
8505 ประวัติศาสตร์ ศิลป์
8501 ประยุกต์ศิลป์
6802 บริ หารธุ รกิจ
680214 การตลาด
6802 บริ หารธุ รกิจ
6802 บริ หารธุ รกิจ
6802 บริ หารธุ รกิจ
680201 การจัดการ
6802 บริ หารธุ รกิจ
680215 การเงิน
6802 บริ หารธุ รกิจ
680215 การเงิน
6802 บริ หารธุ รกิจ
680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6802 บริ หารธุ รกิจ
680208 การจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์
7105 ภาษาฝรั่งเศส
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ลําดับ
33
34
35
36

สาขาวิชาเดิม
การจัดการการท่องเที่ยว
ดนตรี แจ๊ส
ดนตรี
พัฒนาสังคม

เปลีย่ นเป็ นสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา
9151 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
8103 ดุริยางคศิลป์
8103 ดุริยางคศิลป์
6110 สังคมวิทยา

37
38

ชื่ อ-นามสกุล
ผศ.นพปฎล ธาระวานิช
ผศ.ดร.เด่น อยูป่ ระเสริ ฐ
ผศ.ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา
ผศ.ดร.พลเรื อตรี วิโรจน์
พิมานมาศสุ ริยา
ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ
ผศ.ดร.พนิ ตนาฏ ชูฤกษ์

เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การสอนภาษาอังกฤษ

39

ผศ.ดร.อุบล สรรพัชรพงษ์

การสอนภาษาอังกฤษ

40

ผศ.ชาญชัย สุ ขสุ วรรณ์

พลศึกษา

41

ผศ.ปรานม ดีรอด

พลศึกษา

6103 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
6501 ศึกษาศาสตร์
650125 การสอนภาษาอังกฤษ
6501 ศึกษาศาสตร์
650125 การสอนภาษาอังกฤษ
2511 วิทยาศาสตร์ การกีฬา
251102 พลศึกษา
2511 วิทยาศาสตร์ การกีฬา
251102 พลศึกษา

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

เห็ นสมควรอนุ มตั ิ ให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
ของมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ในสาขาวิ ช าที่ ข อเที ย บเคี ย งดัง กล่ า ว และเสนอเรื่ อ งเพื่ อ รายงานให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาเห็ นชอบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 6

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่ อง อื่น ๆ
6.1 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์

46
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์

ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วย มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต มี ความประสงค์มอบปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ แก่ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
ซึ่ งใช้ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชา จนเป็ นที่ประจักษ์วา่ ได้ทาํ ชื่ อเสี ยงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม
สมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศชาติ
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต จึ งขออนุ ม ตั ิ แต่ งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการ
6. คณบดีวทิ ยาลัย/คณะ/สถาบัน
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ องกําหนดชั้น สาขาของปริ ญ ญา และหลัก เกณฑ์ การให้ป ริ ญ ญากิ ตติม ศัก ดิ์
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ข้อ 5 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองขึ้นคณะหนึ่ ง มี
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จํานวนสามคน
(3) กรรมการจากคณาจารย์ของสถาบัน จํานวนสองคน
(4) กรรมการซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิของสถาบันจากสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ จํานวน
หนึ่งคน
ให้สถาบันมอบหมายให้คณาจารย์ของสถาบันคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ ป ริ ญ ญากิ ตติ ม ศัก ดิ์ ตามรายนาม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2

ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการจ้ างงาน (เพิม่ เติม)

เรื่ อง

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสื อมาเพื่อให้มีการแก้ไขคําสั่งที่มีการ
แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สุทศั น์ ยกส้าน เป็ นกรรมการคุม้ ครองการทํางานมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในสัดส่ วนของ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลสถาบันตามข้อ 24(2) และเพื่อเป็ นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการ
ทํางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 จึงขอยกเลิกคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต เลขที่ 05/2561 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทํางาน ลงวันที่ 21 มีนาคม
2561 โดยมีการเรี ยนเชิ ญ และได้รับการตอบรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนู ญ โต๊ะยามา เข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการคุม้ ครองการทํางานมหาวิทยาลัยรังสิ ตในสัดส่ วนของผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา ดังนั้น จึงได้ทาํ
ร่ างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทํางานแนบมาด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุ ม
6.3

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ยกฐานะหน่ วยงาน (แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ)
6.3.1 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

ข้ อเท็จจริง
เพื่อความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเห็นสมควร
แต่งตั้งให้บุคลากรดํารงตําแหน่ง ดังนี้
1. นายสานิตย์ แสงขาม
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยอธิ การบดี ฝ่ ายพัฒนาสังคมและ
สิ ทธิ ประโยชน์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุ ขสุ วรรณ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยอธิ การบดี ฝ่ ายกีฬา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.3.2 เรื่ อง
ข้ อเท็จจริง

ขอยกฐานะหน่ วยงาน
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ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิ ต เห็นควรยกฐานะการบริ หารหน่วยงานให้เหมาะสม

จึงให้ยกฐานะ

หน่วยงาน ดังนี้
1. ยกฐานะคณะวิศวกรรมชี วการแพทย์ เป็ น วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. ยกฐานะคณะศึกษาศาสตร์
เป็ น วิทยาลัยครู สุริยเทพ
3. ยกฐานะศูนย์กีฬาและสุ ขภาพ
เป็ น สถาบันกีฬา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.4

ขอเสนอจัดตั้ง และยุบ หน่ วยงาน

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบ ยุบสํานักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
จัดตั้งสํานักงานยานพาหนะ จัดตั้งสํานักงานจริ ยธรรมการวิจยั

ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิ ต เห็นควรปรับโครงสร้างการบริ หารหน่วยงาน ให้เหมาะสม จึงให้ปรับ
โครงสร้างโดยยุบ และจัดตั้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. ยุบสํานักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เป็ นเจ้าหน้าที่ตาํ รวจมหาวิทยาลัย
2. จัดตั้งสํานักงานยานพาหนะ สังกัดฝ่ ายบริ หาร
3. จัดตั้งสํานักงานจริ ยธรรมการวิจยั สังกัดฝ่ ายวิชาการ
4. จัดตั้ง Institute for Data Analytics สังกัดฝ่ ายวิชาการ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดยให้
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“มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพือ่ ประโยชน์และความจําเป็ นในการ
บริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิ จัดตั้ง และยุบหน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.5

ขออนุมัติปรับปรุ ง และให้ การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ป รับ ปรุ งและให้ก ารรับรองหลัก สู ตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2532 ต่อมาได้ปรั บปรุ งหลักสู ตรในปี
การศึกษา 2538 2542 2545 2549 2550 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับแก้หวั ข้อวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2.2 ตัดคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในส่ วน (แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ )
2.3 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 260 หน่วยกิต เป็ น 254 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.5 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 223 หน่วยกิต เป็ น
218 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.5.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต
จาก 14 หน่วยกิต เป็ น 7 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
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2.5.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต
จาก 61 หน่วยกิต เป็ น 66 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชาและเพิม่ หน่วยกิต 1 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 9 รายวิชา
2.5.3 วิชาชีพ ยกเลิกการแบ่งกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ และ กลุ่มวิชาชีพ-เลือกบังคับ
และ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 148 หน่วยกิต เป็ น 145 หน่วยกิต
มีรายละเอียดดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 14 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 8 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา และเพิ่มหน่วยกิต จํานวน 3 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา และลดหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 17 รายวิชา
- ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพเลือกบังคับ/เปลี่ยนชื่อวิชา รหัสวิชา
และโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562

กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

-

กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

-

กลุ่มวิชาภาษา

15 หน่วยกิต

-

กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

3 หน่วยกิต

-

หมวดวิชา

โครงสร้ างหลักสู ตร
ตาม มคอ.1
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562

กลุม่ ที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)

-

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

-

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตร
ตาม มคอ.1

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 156 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 192 หน่ วยกิต
และไม่ เกิน 263 หน่ วยกิต

223 หน่ วยกิต
14 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

218 หน่ วยกิต
7 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
145 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

260 หน่ วยกิต

254 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.6 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุ มตั ิ ปิดดําเนิ นการหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้นไป
เนื่องจากไม่มีผสู ้ มัครเข้าศึกษาในหลักสู ตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้นไป เพื่อเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.7 เรื่ อง ขออนุโลมลดจํานวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ โลมลดจํานวนอาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ วิท ยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ขอ
อนุโลมลดจํานวนอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร เนื่องจากหลักสู ตรดังกล่าวปิ ดดําเนินการ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2561 โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่ งหลักสู ตรดังกล่าว
ได้เปิ ดดําเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และปั จจุบนั มีนกั ศึกษาคงค้างอยูจ่ าํ นวน 21 คน แบ่งเป็ น
นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร จํานวน 9 คน และ อยูใ่ นกระบวนการของการ
ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ จํานวน 12 คน (เอกสารแนบ 1)
ดัง นั้น มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ โลมลดจํานวนอาจารย์ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบ จาก 3 คน
เหลื อ 1 คน เพื่ อนํารายชื่ อไปใช้ในหลักสู ตรอื่ น ซึ่ งอาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตรรวมทั้งจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสู ตรที่ มีอยู่เพียงพอ สามารถเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาให้กบั นักศึกษา และดู แลนักศึกษาที่เหลื อจน
สําเร็ จการศึกษา (เอกสารแนบ 2)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
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เห็ นควรอนุ ม ัติการขออนุ โลมลดจํานวนอาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ วิท ยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.8 เรื่ อง ขออนุมัติเพิม่ เติมรายชื่ อสาขาวิชาสํ าหรับการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาทีเ่ คยกําหนดไปแล้ ว พ.ศ. 2561
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเพิ่มเติมรายชื่ อสาขาวิชาสําหรับการขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
และการเที ยบเคี ยงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาเภสัชกรรมสมุนไพร (เพิ่มเติมในบัญชี รายชื่ อกลุ่มเภสัชศาสตร์ รหัส 33)
2. สาขาวิชาเคมี (เพิ่มเติมในบัญชี รายชื่ อกลุ่มวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ รหัส 01)
3. สาขาวิ ช ากายภาพบํา บั ด (เพิ่ ม เติ ม สาขาวิ ช าในกลุ่ ม แพทยศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
สุ ขภาพ รหัส 21 โดยไม่จดั เป็ นอนุ สาขาวิชาของเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู)
4. สาขาวิช ากายภาพบําบัด (กําหนดเป็ นสาขาวิช าเฉพาะแยกจากกันโดยเด็ ดขาด ระหว่าง
สาขาวิ ช ากายภาพบํา บัด และสาขาวิ ช ากายอุ ป กรณ์ ในกลุ่ ม สาขาวิ ช าสหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ รหัส 39)
ข้ อเท็จจริง

เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้บงั คับใช้ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย การกําหนดชื่ อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 มีบางกลุ่มสาขาวิชาที่กาํ หนดไม่ครอบคลุมสอดคล้องกับงานวิจยั และ
การทํางานของคณาจารย์
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึ งขออนุ ม ัติ เพิ่ มเติ มรายชื่ อสาขาวิชาในบัญชี รายชื่ อสาขาวิชาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาเดิมทีก่ าํ หนด ในประกาศ กพอ.
33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
3301 – เภสัชวิทยา

ขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมตั ิเพิ่มเติม สาขาวิชาเภสัชกรรมสมุนไพร
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน มี ก ารทํา งานเกี่ ย วข้อ งกั บ
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กลุ่มสาขาวิชาเดิมทีก่ าํ หนด ในประกาศ กพอ.
3302 – เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
3303 – เภสัชศาสตร์คลินิก
3304 – เภสัชศาสตร์สังคมและการบริ หาร

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
0132 – เคมีวเิ คราะห์
0133 – เคมีอนินทรี ย ์
0134 – เคมีเชิงฟิ สิ กส์
0135 – เคมีโลหอินทรี ย ์
0136 – เคมีส่ิ งแวดล้อม

21 : กลุ่มแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์
2168 – เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
อนุสาขาวิชา 216801 กายภาพบําบัด

39 : กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
3903 – กายภาพบําบัดและกายอุปกรณ์

ขออนุมัติดําเนินการ
สมุนไพร ทั้งงานวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โดยใช้ อ งค์ ค วามรู ้ ด้า นเภสั ช ศาสตร์ และความรู ้ ด้า น
การแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของประเทศชาติ โดยดําเนิ นการตามแผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่ งสนับสนุ น
ให้ประชาชนมีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและปลอดภัย
จึงมีความจําเป็ นต้องมีบุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญด้านนี้
เป็ นพิเศษ
ขออนุมตั ิเพิม่ เติม สาขาวิชาเคมี
เนื่องจากในกลุ่มวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ได้แก่ ฟิ สิ กส์
เคมี ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ พบว่าทุกกลุ่มยกเว้น เคมี จะ
มี ก ารกําหนดสาขาวิช าไว้ท้ ัง หมดสาขาวิช าเคมี จะเป็ น
สาขาที่ เป็ นพื้ น ฐานและเกี่ ย วข้อ งกับ ศาสตร์ อี ก หลาย
แขนง การทํ า วิ จ ั ย ท างด้ า น เคมี นั้ น
มี ค วาม
หลากหลายมาก มี ก ารบู ร ณาการ ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถ
เฉพาะเจาะจงลงไปได้วา่ สาขาวิชาเคมีดา้ นใด จึงเห็นว่า
ควรมี ส าขาวิช าเคมี ซึ่ งจะเปิ ดกว้างให้ก ับ อาจารย์ท่ี ไ ม่
สามารถเลือกสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจงได้
ขออนุ มตั ิกาํ หนด สาขาวิชากายภาพบําบัดเป็ นสาขาวิชา
หลักรหัส 4 ตัว โดยไม่เป็ นอนุ สาขาวิชาของเวชศาสตร์
ฟื้ นฟู ในกลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เนื่ องจากสาขาวิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู เป็ นศาสตร์ ที่มี
ความรู ้ ความชํานาญเฉพาะ กํากับดูแลโดยแพทยสภา แต่
ส าข าวิ ช าก ายภ าพ บํ า บั ด เป็ น วิ ช าชี พ เฉ พ าะต าม
พระราชบัญญัติวิชาชี พกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 โดยมี
สภากายภาพบําบัด ทําหน้าที่ ส่งเสริ มการศึกษา การวิจยั
และการประกอบวิชาชี พ กายภาพบําบัด ควบคุ ม กํากับ
ดูแล และกําหนดมาตรฐานการให้บริ การของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
ขออนุ ม ตั ิ ก าํ หนดเป็ นสาขาวิช าเฉพาะแยกจากกัน โดย
เด็ ดขาดระหว่างสาขาวิช ากายภาพบําบัดและสาขาวิช า

56
กลุ่มสาขาวิชาเดิมทีก่ าํ หนด ในประกาศ กพอ.

ขออนุมัติดําเนินการ
กายอุปกรณ์
เนื่ องจากต้องการแสดงให้ เห็ นถึ งความชํานาญที่
เฉพาะชัดเจนระหว่างศาสตร์ “กายภาพบําบัด” และองค์
ความรู ้ ใ นศาสตร์ ข อง “กายอุ ป กรณ์ ” เพราะสาขาวิช า
กายภาพบํา บั ด เป็ นวิ ช าชี พ มี อ งค์ ค วามรู ้ เฉพาะของ
วิ ช าชี พ มี ส ภาวิ ช าชี พ กายภาพบํา บัด กํา กับ ดู แ ลอย่า ง
ใกล้ชิด

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ ข องสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2550 ความว่า “ออกข้อกําหนด ระเบี ยบและข้อบังคับ เกี่ ย วกับ การ
ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ตดํา เนิ น การขอความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพิ่มเติมสาขาวิชา ในบัญชี รายชื่ อสาขาวิชาสําหรับการขอดํารงตําแหน่งทางวิช าการ
และการเที ยบเคี ยงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้นต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็ นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.9

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561

คําขอ

เรื่ อง

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ส้ าํ เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 จํานวน 1,243 คน

57
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 1,243 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่

ภาคการศึกษา

2/2560

ฤดูร้อน/2561

1. วิทยาลัยการออกแบบ

1

66

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์

-

4

3. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

-

34

4. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

-

4

5. คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

-

14

6. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

-

16

7. คณะทัศนมาตรศาสตร์

-

11

8. คณะวิทยาศาสตร์

-

12

9. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

-

2

10. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

-

2

11. คณะเทคโนโลยีอาหาร

-

8

12. คณะนวัตกรรมเกษตร

-

7

13. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

-

106

14. วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

58

15. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์

-

2

16. คณะดิจิทลั อาร์ต

-

12

17. คณะรัฐศาสตร์

-

13

18. สถาบันการบิน

-

46

19. วิทยาลัยดนตรี

-

4

20. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

-

26

21. คณะบัญชี

-

3

22. คณะศิลปศาสตร์

-

97

23. คณะบริ หารธุรกิจ

-

253

24. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

-

291

25. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ

-

124

26. คณะนิติศาสตร์

-

13

27. คณะเศรษฐศาสตร์

-

2

คณะ

58
คณะ
28. วิทยาลัยนานาชาติ
รวม

ภาคการศึกษาที่

ภาคการศึกษา

2/2560

ฤดูร้อน/2561

-

12

1

1,242

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

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 จํานวน 1,243 คน คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.10

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ ผูส้ าํ เร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 จํานวน 137 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 137 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่

ภาคการศึกษา

2/2560

ฤดูร้อน/2561

1. สาขาวิชานิติศาสตร์

1

-

2. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

-

3

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

-

1

สาขาวิชา

59
ภาคการศึกษาที่

ภาคการศึกษา

2/2560

ฤดูร้อน/2561

4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

-

2

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

3

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

-

17

7. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

1

8. สาขาวิชาการออกแบบ

-

1

9. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

-

1

10. สาขาวิชารัฐศาสตร์

-

12

11.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-

3

12. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา

-

1

13. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

-

3

14. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-

14

15. สาขาวิชาบัญชี

-

2

16. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

-

5

17. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

-

6

18. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

-

2

19. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

-

38

20. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ

-

14

21. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

-

2

22. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-

6

1

137

สาขาวิชา

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

รวม

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"

60
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 จํานวน 137 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.11

นําเสนอปาฐกถาพิเศษ

เรื่ อง

เนื่ องจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชัช วี ร์ สุ วรรณสวัส ดิ์ อธิ ก ารบดี ส ถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ลาดกระบัง และกรรมการสภามหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ป าฐกถาพิ เ ศษ เรื่ อง “อยู่เป็ น อยู่ปั ง
ในยุค เทคโนโลยีปั่ นปวน” และเป็ นวิดี โ อคลิ ป ที่ แพร่ หลาย เป็ นที่ ส นใจ วิพ ากษ์ วิจารณ์ อย่า งกว้า งขวาง
ในช่ วงหนึ่ ง สั ป ดาห์ ที่ ผ่า นมา
มหาวิท ยาลัย จึ ง ขอนํา บางส่ วนของปาฐกถาพิ เ ศษ ดัง กล่ า ว นํา เสนอต่ อกรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย เพื่ อโปรดทราบ
(รายละเอี ย ดตามวิดี โ อคลิ ป )
มติ ที่ป ระชุ ม

ที่ป ระชุ ม รั บ ทราบ และร่ ว มแสดงความชื่ นชมในวิสั ย ทัศน์ และการนํา เสนอของ
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชั ช วีร์ สุ ว รรณสวัส ดิ์

เลิกประชุ มเวลา 19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

