รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 3/2560
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
ณ ห้ องประชุ มชั้น 5 ห้ อง A 503 อาคารพิฆเนศ (Student Center) (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
9.
รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
10. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
11. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
12. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
14. นายเชิญพร เต็งอานวย
15. นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์
16. นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
3.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
4.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุ มเวลา

17.30 น.

3.1 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดาเนิ นการและให้ก ารรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ที่มีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาผลงานวิจยั และแก้ไขปั ญหาทางเคมีประยุกต์ท้ งั ในระดับประเทศและนานาชาติ
1.2 เพื่ อ ผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญด้า นเคมี
ประยุกต์
1.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีวิจารณญาณ มีการประเมินตนเอง มีความใฝ่ รู ้ พร้อมที่
จะติ ดตามความก้าวหน้าทางวิชาชี พ และเทคโนโลยี แล้วนามาประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยตนเอง และศึกษาเพิ่มเติ ม
อย่างต่อเนื่องในระดับปริ ญญาที่สูงขึ้น
1.4 เพื่ อผลิ ต มหาบัณ ฑิ ตที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ง ความรู ้ ใ นวิ ช าชี พ มี จริ ย ธรรม และ
คุณธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากร และสังคมโดยรวมของประเทศชาติต่อไป
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
ศึกษารายวิชา
หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 3 คน และ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร 2 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 2 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 10 คน
อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 2
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 2 สิ งหาคม 2560
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรั บรองหลัก สู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริ ห ารการศึก ษา (หลัก สู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2557
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 แก้ไขรหัสวิชาทุกวิชา จาก EDU เป็ น EDA
2.2 ยกเลิกแผนการเรี ยน ดังนี้
2.2.1 แผน ก แบบ ก1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)
2.2.2 แผน ข (ศึกษารายวิชาและทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
2.3 ปรับแผนการเรี ยน แผน ก แบบ ก2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 แผนการเรี ยน ดังนี้
2.3.1 แผนการเรี ยนที่ 1 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา/
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.3.2 แผนการเรี ยนที่ 2 ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา/
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.4 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
2.4.1 แก้ไขรหัสวิชาจานวน 2 รายวิชา
2.5 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาบังคับ เป็ น หมวดวิชาแกน
2.5.1 ปรับจานวนหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.5.2 ยกเลิกรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
2.5.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
2.6 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาเลือก เป็ น หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.6.1 ปรับจานวนหน่วยกิตจาก 9 หน่วยกิต เป็ น
แผนการเรี ยนที่ 1 เรี ยน 18 หน่วยกิต
แผนการเรี ยนที่ 2 เรี ยน 15 หน่วยกิต

2.6.2 ยกเลิกรายวิชา จานวน 14 รายวิชา
2.6.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.6.4 แก้ไขรหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
2.7 หมวดวิทยานิพนธ์ แก้ไขรหัสวิชา
จาก EDU 695 วิทยานิพนธ์ เป็ น EDA 699 วิทยานิพนธ์
2.8 เพิ่มหมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพสาหรับแผนการเรี ยนที่ 1 และเปิ ดรายวิชาใหม่
จานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2557 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 1:
ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที่ 2)
ไม่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
42 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

-

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

-

9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการ
บริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าหลัก สู ต รและการสอน (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2548 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2557
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 แก้ไขรหัสวิชาทุกวิชา จาก EDC เป็ น ECI
2.2 ยกเลิกแผนการเรี ยน ดังนี้
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์)
2.2.2 แผน ข (ศึกษารายวิชาและทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
2.3 ปรับแผนการเรี ยน แผน ก แบบ ก 2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 แผนการเรี ยน ดังนี้
2.3.1 แผนการเรี ยนที่ 1 ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
2.3.2 แผนการเรี ยนที่ 2 ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
2.4 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
2.4.1 แก้ไขรหัสวิชาจานวน 2 รายวิชา
2.5 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาบังคับ เป็ น หมวดวิชาแกน
2.5.1 ปรับจานวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.5.2 ยกเลิกรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
2.5.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
2.6 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาเลือก เป็ น หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.6.1 ปรับจานวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็ น
แผนการเรี ยนที่ 1 เรี ยน 18 หน่วยกิต
แผนการเรี ยนที่ 2 เรี ยน 15 หน่วยกิต
2.6.2 ยกเลิกรายวิชา จานวน 26 รายวิชา
2.6.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
2.6.4 แก้ไขรหัสวิชาและคาอธิ บายรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2.7 หมวดวิทยานิพนธ์ แก้ไขรหัสวิชา
จาก EDC 699 วิทยานิพนธ์ เป็ น ECI 699 วิทยานิพนธ์

2.8 เพิ่มหมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพสาหรับแผนการเรี ยนที่ 1 และ
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
(แผนการเรียนที่ 1: ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 2
(แผนการเรียนที่ 2: ไม่ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
45 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

-

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

-

9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตร
และการสอน (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.3 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2531 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2548 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 164 หน่วยกิต เป็ น 154 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 126 หน่วยกิต เป็ น 118 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต
เป็ น 17 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 93 หน่วยกิต
เป็ น 92 หน่วยกิต
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
-

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 90 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 150 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
126 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
93 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
164 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
118 หน่ วยกิต
17 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
154 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติปรับแก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย การศึกษาเพื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้ อเท็จจริง
คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุ มตั ิปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษา
เพื่อปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาการพยาบาล
ในปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ข้ อพิจารณา
ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ว่า ด้ว ย การศึ ก ษาเพื่ อ ปริ ญ ญาพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.4 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจาหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิ ต สาขาวิช าการศึ ก ษา ที่ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ โดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. ดลฤทัย บุญประสิ ทธิ์
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา มี ผลงานวิจยั มีผลงานตี พิมพ์และมีผูส้ าเร็ จการศึกษาที่
ดร. ดลฤทัย บุญประสิ ทธิ์ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาจานวน 6 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตร

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.5 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่ างประเทศ
สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจ าหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการทู ต และการต่ า งประเทศ สถาบัน การทู ต และการ
ต่างประเทศ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน
ดังนี้
1. ผศ.ดร. วิชญาณี โอชา
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมี หลัก ฐานแสดงศัก ยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่า นมา มี ผ ลงานวิจ ัย โดยได้รับ ทุ นจากหน่ วยงานภายนอก
มีผลงานตีพิมพ์ และมีผสู ้ าเร็ จการศึกษาที่ ผศ.ดร. วิชญาณี โอชา เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาจานวน 10 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้ผา่ นการ
พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย รั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่ 5/2560 วันที่
5 กรกฎาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ขอเสนอข้อมู ล ของคณาจารย์ป ระจาหลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ
งานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. นิภาพร เฉลิมนิรันดร
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา มีผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์และมีผสู ้ าเร็ จการศึกษาที่มี
ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา จานวน 4 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าหลัก สู ต รและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 สิ งหาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพิม่ เติม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ เปิ ดรายวิชา หมวดวิชาศึ ก ษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
เพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริง
สถาบัน Gen.Ed. มีความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี
พ.ศ. 2556) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพิ่มเติม จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
RSU 107 การพัฒนาชุมชน
3(2 -2-5)
(Community Development)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพิ่มเติม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเสริมพื้นฐานหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเสริ มพื้นฐาน หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มี ความประสงค์จะขอเปิ ดรายวิชาเสริ มพื้ นฐานของหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาที่สนใจ สามารถเลือก
เรี ยนเป็ นวิชาเสริ มพื้นฐาน และนาไปปรับพื้นฐานความรู ้ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของหลักสู ตรดังกล่าว
จานวน 3 วิชา ดังนี้
1. BIT 500 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
4(3-3-8)
(Fundamental of Biotechnology)
2. BIT 501 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
4(3-3-8)
(Agricultural Biotechnology)
3. BIT 502 เทคโนโลยีการหมักทางการเกษตรและ
4(3-3-8)
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร
(Fermentation Technology from Agricultural and
Waste Products)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอเปิ ดรายวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.9 เรื่ อง

ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 8 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่ง
หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ปริ ญญาโท
1.1.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่าง
น้อย 3 คน
1.1.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจานวนนั้นต้อง
เป็ นผู ม้ ี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผู ้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่ า ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสู ตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จานวน 8 หลักสู ตร
ดังนี้

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
2. หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะศิลปะและการออกแบบ
3. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
4. หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะทัศนมาตรศาสตร์
5. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
6. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์
7. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีอาหาร
8. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่า นี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจ า
หลักสู ตร เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึก ษาศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา คณะศึก ษาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.11 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติ กส์ บัณฑิ ตวิทยาลัย เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่ องเที่ยวระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิ จบริ การและการท่องเที่ ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ )
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิ จบริ การและการท่องเที่ ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ )
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.13 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบันการบิน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ สถาบันการบิน
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช านัก บิ นพาณิ ชย์ สถาบัน การบิ น เป็ นไปตามเกณฑ์ของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.14 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง สาขาวิชามัลติมีเดีย
สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา และ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
สาขาวิช าสื่ อสารการแสดง สาขาวิช ามัล ติ มีเดี ย สาขาวิช าสื่ อสารการตลาด สาขาวิชาสื่ อสารการกี ฬ า และ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
สาขาวิช าสื่ อสารการแสดง สาขาวิช ามัล ติ มีเดี ย สาขาวิช าสื่ อสารการตลาด สาขาวิชาสื่ อสารการกี ฬ า และ
สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ (หลัก สู ต รนานาชาติ ) วิ ท ยาลัย นิ เ ทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.15 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวทิ ยาศาสตร์
(หลักสู ตรเปิ ดใหม่ ) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) สถาบันอาชญา
วิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวทิ ยาศาสตร์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) สถาบันอาชญา
วิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.16 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จานวน 28 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 28 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ภาคฤดูร้อน/2560

รวม

1. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

9

1

10

2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10

1

11

3. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

4

-

4

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

5. สาขาวิชาการศึกษา

-

1

1

24

4

28

รวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า "สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี อ านาจให้ ป ระกาศนี ย บัต ร อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จานวน 28 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
3.18.1 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ กับ กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน โดยมีขอ้ ตกลงที่จะร่ วมมือกันดาเนินการ ดังนี้
1.1 บู ร ณาการ การใช้ท รั พ ยากรร่ ว มกัน ให้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ได้แ ก่ วิ ท ยากร
บุคลากร อาคารสถานที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู ้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาฝี มือแรงงาน
1.2 ร่ วมกันส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาฝี มือแรงงาน หรื อจัดการเรี ยนการสอน
ในหลักสู ตรที่ เกี่ ย วข้องกับ สาขาเทคโนโลยีช้ นั สู ง รองรั บการพัฒนาทักษะในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จเพื่ อ
อนาคตให้แก่นกั ศึกษาให้มีทกั ษะฝี มือสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมและ
เป็ นไปตามที่ท้ งั สองฝ่ ายตกลงร่ วมกันตามภารกิจที่เหมาะสม
1.3 ส่ ง เสริ ม และให้ ค าแนะน าแก่ ม หาวิ ท ยาลัย ในการพัฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ แ ก่
นักศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา และการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 ร่ วมกันประชาสัมพันธ์ และติดตามผลการดาเนิ นงานตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือฉบับนี้
1.5 ร่ วมดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ท้ งั สองฝ่ ายตกลงร่ วมกัน
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ ว มมื อ ที่ เซ็ นสัญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ

สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.2

เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงการแลกเปลีย่ นทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Kanagawa University, Japan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Kanagawa University, Japan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ ยนทางวิชาการ กับ Kanagawa
University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจยั พัฒนางานวิจยั และการ
ประกอบกิจกรรมในโครงการร่ วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทางวิชาการและข้อมูลอื่นๆ
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kanagawa University, Japan เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Kanagawa University, Japan

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.3

เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saint Vincent's College, Philippines

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saint Vincent's College, Philippines
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Saint Vincent's College,
Philippines โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษา
- สร้างความร่ วมมือในการพัฒนางานวิจยั ตามความต้องการของอาเซี ยนและ
ภาคอุตสาหกรรม
- สร้างความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสู ตรตามมาตรฐานอาเซี ยนและ
ภาคอุตสาหกรรม
- จัดทาโครงการสาหรับคณาจารย์ผา่ นโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ภายใต้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ าย
- สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ งเสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรมด้าน
อาชีวศึกษาและการรู ้หนังสื อแก่ชุมชนที่ถูกลิดรอนสิ ทธิ์
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้มีม ติ ม อบอานาจให้ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ดาเนิ นการท าบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ สถาบัน
การศึ กษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่ อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนินการ ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Saint Vincent's
College, Philippines เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saint Vincent's College, Philippines
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.4

เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Full Sail University, Florida,
U.S.A.

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Full Sail University, Florida, U.S.A.
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ Full Sail University,
Florida, U.S.A. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ร่ ว มมื อ กันด้า นการศึ ก ษา การท าวิจ ัย การฝึ กอบรม การพัฒ นา และการเปิ ด
ประเด็นการอภิปรายเพื่อความรู ้ความเข้าใจ
- ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย หลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย จะได้รับการอนุมตั ิให้เข้าศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท
สาขาการออกแบบเกม หลังจากที่นกั ศึกษาผ่านข้อกาหนดการรับสมัครแล้ว
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Full Sail
University, Florida, U.S.A. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Full
Sail University, Florida, U.S.A.

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.5

เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Dublin Institute of Technology, Ireland

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Dublin Institute of Technology, Ireland
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ได้ท าบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ Dublin Institute of
Technology, Ireland โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจยั และเจ้าหน้าที่อื่นๆ
- ทาโครงการวิจยั ร่ วมกัน
- การบรรยายและการจัดสัมมนา
- แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ
- พัฒนาและเผยแพร่ โปรแกรมการเรี ยนรู ้ออนไลน์สาหรับผูค้ นทัว่ โลก
- ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่ วมกัน
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่างมหาวิทยาลัย รั งสิ ต กับ Dublin
Institute of Technology, Ireland เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Dublin Institute of Technology, Ireland

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.6

เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Murdoch University, Australia

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลง ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ Murdoch
University, Australia
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลง กับ Murdoch University, Australia โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่ทาให้เกิดคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างสถาบัน
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดาเนิ นการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ สถาบัน
การศึ กษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่ อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนินการ ทาบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Murdoch University, Australia
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลง ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต กั บ Murdoch
University, Australia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.7

เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ National University of
Kaohsiung, Taiwan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ จัดทาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต ในรู ปแบบปริ ญญาร่ วม
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ National
University of Kaohsiung, Taiwan เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารท าบันทึ ก ข้อตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.8

เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Fo Guang University,
Taiwan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Fo Guang University, Taiwan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Fo Guang University,
Taiwan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ ยนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแลกเปลี่ยนวัสดุ
วิทยาศาสตร์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการทาวิจยั ร่ วมกันและการนาเสนอผลงานวิจยั
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Fo Guang University, Taiwan เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Fo Guang University, Taiwan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.9

เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ China Medical
University, Taiwan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
China Medical University, Taiwan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ China Medical University,
Taiwan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา
- แลกเปลี่ยน อาจารย์และนักวิจยั เพื่อไปศึกษาและวิจยั
- โครงการวิจยั ร่ วมในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
- มีส่วนร่ วมในการประชุม สัมมนา และกิจกรรมระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ได้รับการ
ยอมรับจากทั้งสองฝ่ าย
- แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลอื่น ๆ
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดาเนิ นการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ สถาบัน
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ China Medical
University, Taiwan เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ China
Medical University, Taiwan

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.10

เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Coe College, Iowa, U.S.A.

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Coe College, Iowa, U.S.A.
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Coe College, Iowa, U.S.A.
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
- โครงการที่มีการพัฒนาร่ วมกัน
- การพัฒนาโครงการวิจยั
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ เอกสารและวัสดุต่างๆ
- การประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทาโครงการร่ วมกัน
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนินการ ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Coe College,
Iowa, U.S.A. เมื่อวันที่ 12 สิ งหาคม2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Coe
College, Iowa, U.S.A.

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.11

เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Inha University, Korea

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Inha University, Korea
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ Inha University, Korea
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
- แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจยั
- กิจกรรมการวิจยั ร่ วมกัน
- แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลัย ฯได้ดาเนิ นการท าบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่าง มหาวิทยาลัย รั ง สิ ต กับ Inha
University, Korea เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Inha
University, Korea

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.12

เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Economics and Law, Vietnam

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Economics and Law, Vietnam
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับ University of Economics
and Law, Vietnam โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
- การพัฒนาแผนการศึกษาและการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
- การพัฒนาแผนงานวิจยั และจัดการประชุมวิชาการร่ วมกัน
- การประสานงานผ่านสานักงานที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ทาร่ วมกัน
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ ม ได้มีม ติ ม อบอานาจให้ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ดาเนิ นการท าบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ สถาบัน
การศึ กษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่ อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of
Economics and Law, Vietnam เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารท าบันทึ ก ข้อตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
University of Economics and Law, Vietnam

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.13

เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์
แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- จัดการเรี ยนการสอนแพทย์แผนจีนด้านการรักษาและการวิจยั
- ฝึ กอบรมบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนชั้นสู งร่ วมกัน
- แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจยั
- พัฒนาความร่ วมมือด้านวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ดาเนิ นการทาบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ สถาบัน
การศึ กษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่ อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารท าบันทึ ก ข้อตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.14

เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงเบื้องต้ นโครงการแลกเปลีย่ น ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Kansai University, Osaka, Japan

คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น โครงการแลกเปลี่ ย น ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kansai University, Osaka, Japan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นโครงการแลกเปลี่ ยน กับ Kansai
University, Osaka, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- แลกเปลี่ยนนักวิชาการ (อาจารย์ หรื อ นักวิจยั )
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา (นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท)
- แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ
- แลกเปลี่ยนสื่ อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ
- จัดทาโครงการวิจยั ร่ วม
- แลกเปลี่ยนทางวิชาการอื่น ๆ ที่ผา่ นการตกลงของทั้งสองมหาวิทยาลัย
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอ านาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ด าเนิ น การท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนิ นการ ทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kansai University, Osaka, Japan เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Kansai University, Osaka, Japan

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.15

เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท าบันทึ ก ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและวิท ยาศาสตร์ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ กับ SouthEastern Finland University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
- พัฒนาและดาเนิ นโครงการทางการศึกษาร่ วมกัน
- ดาเนินการวิจยั เขียนและเผยแพร่ เอกสารที่มีขอ้ มูลผลสัมฤทธิ์ ทางการวิจยั ร่ วมกัน
- จัดการบรรยายและสัมมนาโดยศาสตราจารย์และผูเ้ ชี่ยวชาญ
- แลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อการให้สอน การสัมมนา การตรวจสอบความคืบหน้าของ
งานและงานวิจยั ของนักศึกษาร่ วมกัน
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักศึกษาทวิวฒ
ุ ิและจัดตั้งการฝึ กงานอย่างมืออาชีพแก่
นักศึกษา
2. สาระส าคัญในร่ างบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมือ
อื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ มได้มีม ติ มอบอานาจให้ม หาวิทยาลัยรั งสิ ต ดาเนิ นการทาบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ กับ สถาบัน
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่ อดาเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาเนินการ ทาบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

5.7

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้สาเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จานวน 1,168 คน

ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารคณะ และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามี
นักศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 1,168 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะกายภาพบาบัด
6. คณะทัศนมาตรศาสตร์
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
9. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
11. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
12. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
13. คณะดิจิทลั อาร์ต
14. คณะศิลปะและการออกแบบ
15. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
16. คณะบริ หารธุรกิจ
17. คณะศิลปศาสตร์
18. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
19. คณะนิติศาสตร์
20. คณะเศรษฐศาสตร์
21. วิทยาลัยดนตรี
22. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
23. คณะบัญชี

ภาคการศึกษาที่
2/2559
3
1
1
1
34
1
-

ภาคการศึกษาที่
ฤดูร้อน/2560
85
6
2
3
18
13
6
76
36
12
2
16
69
279
177
131
68
20
8
11
26
9

รวม
85
6
2
3
21
1
13
6
77
36
12
2
17
103
280
177
131
68
20
8
11
26
9

คณะ
24. สถาบันการบิน
25. วิทยาลัยนานาชาติ
26. คณะรัฐศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2559
41

ภาคการศึกษาที่
ฤดูร้อน/2560
26
15
14
1,128

รวม
26
15
14
1,169

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จานวน 1,168 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
เลิกประชุ มเวลา

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

5.8

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติก ารให้ป ริ ญญาแก่ ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จานวน 208 คน

ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 208 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
8. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
10. สาขาวิชาการออกแบบ
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
12. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
13. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
14. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
15. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
16. สาขาวิชาบัญชี
17. สาขาวิชานิติศาสตร์
18. สาขาวิชาดนตรี
19. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
20. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
21. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
22. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม

ภาคการศึกษาที่
2/2559
1
3
1
1
1
2
37
1
3
3
5

ภาคการศึกษาที่
ฤดูร้อน/2560
1
10
7
5
5
5
3
24
17
1
5
1
2
5

รวม

1

11
1

11
2

1
3
1
1
1
11
7
5
2
5
5
3
61
17
1
1
8
1
5
10

สาขาวิชา
23. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
24. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
25. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
26. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
27. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
28. สาขาวิชารัฐศาสตร์
29. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
30. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2559
1
10
1
71

ภาคการศึกษาที่
ฤดูร้อน/2560
3
6
1
2
15
1
6
137

รวม
3
7
1
10
2
16
1
6
208

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา
ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จานวน 208 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
เลิกประชุ มเวลา

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
19.30 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

