รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
8.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
11. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
12. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
13. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
14. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
16. นายเชิญพร เต็งอํานวย
17. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

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

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นางวรภาณุ์ อุดล
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

16.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.30 น.

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

เรื่ อง เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ รับปริ ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ด้ านการจัดการ จาก Universiti Kuala Lumpur

อธิ การบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) ได้รับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
ด้านการจัดการ จาก Universiti Kuala Lumpur (UniKL) มอบโดย HRH Tenku Abdullah Al-Haj Sultan Haji
Ahmad Shar Al-Musta'in Billah", the Regent of Pahang, Chancellor of Universiti Kuala Lumpur ที่
กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
(รายละเอียดตามวีดิทศั น์)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 3/2560
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2560 โดยไม่ มีการแก้ ไข

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ
วาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
3.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เรื่ อง

1. หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าการศึก ษา (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555 และ 2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- ปรับคําอธิ บายการเรี ยน
- ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
2.2 แก้ไขรหัสวิชา จาก EDU เป็ น EDD ทุกรายวิชา
2.3 หมวดวิชาบังคับ
- ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาเลือก
- ยกเลิกรายวิชา 17 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 12 รายวิชา
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2.5 หมวดวิทยานิพนธ์
- ปรับคําอธิ บายรายวิชาและแก้ไขรหัสวิชา 3 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้
โครงสร้ างหลักสู ตร โครงสร้ างหลักสู ตร
เกณฑ์ ฯ
หมวดวิชา
ฉบับปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง
กระทรวงศึกษาธิการ
ปี การศึกษา 2559
ปี การศึกษา 2560
หลักสู ตรแบบ 1.1
(แบบทําดุษฎี นิพนธ์)
ดุษฎีนิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
หลักสู ตรแบบ 2.1
(แบบศึกษารายวิชาและ
ทําดุษฎีนิพนธ์)
ศึกษารายวิชา
ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา
(หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึก ษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560
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ข้ อเสนอ

2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าการจัด การความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์ (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการ
สอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- เปลี่ยนรหัสวิชาและแก้ไขคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาบังคับ
- เปลี่ยนชื่อวิชา 1 รายวิชา
2.3 หมวดวิชาเลือก
- แก้ไขคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการ
จัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
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ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิช าการจัด การความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.3 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่ อสั งคม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รับ ปรุ งและให้การรั บรองหลัก สู ตรสารสนเทศศาสตร
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีสื่ อสังคม (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีสื่ อสังคม (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- เปลี่ยนรายวิชา 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
- แก้ไขรหัสวิชาและแก้ไขคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาบังคับ
- แก้ไขคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 4 รายวิชา
2.3 หมวดวิชาเลือก
- เปิ ดกลุ่มวิชา จํานวน 3 กลุ่ม
- ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา
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- เปิ ดรายวิชาใหม่ 6 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับ ปรุ งและให้การรับ รองหลัก สู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีสื่อสังคม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อ
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.4 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร ได้รับ อนุ ญ าตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการ
ศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2547 2552 2555 และ 2560
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิต รวม จาก 130 หน่วยกิต เป็ น 120 หน่วยกิต
2.2 ปรับจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต เป็ น 84 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-

เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับคําอธิบายรายวิชา / เปลี่ยนรหัสวิชาจํานวน 5 รายวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับคําอธิ บายรายวิชา / เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ย้ายรายวิชาชีพ-บังคับ มา วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
- ย้ายรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไป วิชาชีพ-บังคับ 2 รายวิชา
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 61 หน่วยกิตเป็ น 51 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 46 หน่วยกิต
เป็ น 36 หน่วยกิต
- ตัดรายวิชาออกจํานวน 1 รายวิชา
- ปรับโครงสร้างหน่วยกิต 2 รายวิชา
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- ย้ายรายวิชาชีพ-บังคับ ไป วิชาพื้นฐานวิชาชีพ เปลี่ยนชื่ อวิชา/ปรับ
คําอธิ บายรายวิชา / เปลี่ยนรหัสวิชาจํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มา วิชาชีพ-บังคับ จํานวน 2 รายวิชา
- ย้ายรายวิชาชีพ-เลือก มา วิชาชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายรายวิชาชีพ-บังคับไปวิชาชีพ-เลือก จํานวน 2 รายวิชา
- ย้ายรายวิชาชีพ-บังคับไปวิชาชีพ-เลือก ปรับโครงสร้างหน่วยกิต
จํานวน 1 รายวิชา
ข. กลุ่มวิชาชีพเลือก
- เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 6 รายวิชา
- ย้ายรายวิชาชีพ-บังคับ มา วิชาชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายรายวิชาชีพ-เลือก ไป วิชาชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
2.2 เปิ ดวิชาโทสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา ที่ตอ้ งการจะศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นวิชาโท จํานวน 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
130 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
84 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
120 หน่ วยกิต

11
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( หลักสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.5 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ป รับ ปรุ งและให้การรั บรองหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิท ยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2532 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2548 2553 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 131 หน่วยกิต เป็ น 121 หน่วยกิต
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2.2 ปรับจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 95 หน่วยกิต เป็ น 85 หน่วยกิต
2.2.1 ปรับชื่อกลุ่มวิชาดังนี้
- จากวิชาแกน เป็ น วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- จากวิชาเฉพาะด้าน เป็ น วิชาชีพ
2.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็ น
33 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ย้ายรายวิชามาจากจากวิชาชีพ-บังคับและเปลี่ยนรหัสวิชา 5 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 2 รายวิชา
2.2.3 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 74 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต ได้แก่
- หมวดวิชาชีพ-บังคับ
1. ย้ายรายวิชาไปกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 5 รายวิชา
2. ตัดรายวิชาจํานวน 4 รายวิชา
3. ย้ายรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จํานวน 1
รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
5. เพิ่มรายวิชาที่ยา้ ยมาจากประสบการณ์ภาคสนามลงในกลุ่ม
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์และปรับลดโครงสร้างหน่วยกิต จาก
9 หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต
2.2.4 หมวดวิชาชีพ-เลือก ปรับหน่วยกิตจาก 9 หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต
- เพิ่มรายวิชาที่ยา้ ยมาจากรายวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
2.3 เปิ ดวิชาโทสําหรั บ นัก ศึ กษานอกสาขาวิช า ที่ ต้องการจะศึ ก ษาสาขาวิช าวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็ นวิชาโท จํานวน 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558
95 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
131 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
85 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
121 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อนําเสนอ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.1.6 เรื่ อง ขออนุมัติปรั บปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าระบบสารสนเทศวิส าหกิจ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าระบบสารสนเทศวิส าหกิจ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 133 หน่วยกิต เป็ น 121 หน่วยกิต
2.2 ปรับจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 97 หน่วยกิต เป็ น 85 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 21 หน่วยกิต
เป็ น 33 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตัดรายวิชา 2 รายวิชา
- ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ และปรับคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 76 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต
เป็ น 40 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิ บายรายวิชา 4 รายวิชา
- ตัดรายวิชา 4 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
- ย้ายไปวิชาชีพ-เลือก 3 รายวิชา
- ย้ายมาจากรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและปรับคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
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2. หมวดวิชาชีพ-เลือก ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต
เป็ น 12 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ 3 รายวิชา
- ปรับลดจํานวนหน่วยกิต 1 รายวิชา
- ตัดรายวิชา 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2.3 เปิ ดวิชาโทสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา ที่ตอ้ งการจะศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ เป็ นวิชาโท จํานวน 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
133 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
85 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
121 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”

16
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าระบบ
สารสนเทศวิส าหกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ( หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.7 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 127 หน่วยกิต เป็ น 120 หน่วยกิต
2.2 ปรับจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 91 หน่วยกิต เป็ น 84 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต เป็ น 27 หน่วยกิต
- ตัดรายวิชาจํานวน 2 รายวิชา
- ปรับเปลี่ยนชื่อและคําอธิ บายรายวิชาจํานวน 3 รายวิชา
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2.4 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 58 หน่วยกิต เป็ น 57 หน่วยกิต
2.5 หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 40 หน่วยกิต เป็ น 39 หน่วยกิต
- ปรับลดจํานวนหน่วยกิต 2 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาชีพ-เลือกกลุ่มคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและสถิติประยุกต์
- ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2.7 หมวดวิชาชีพ-เลือกกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิจ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 7 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
91 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
127 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
84 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
120 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”

18
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
การลงทุน(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศการลงทุน (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อ
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.8 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าสารสนเทศการแพทย์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2551 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555 และ 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 133 หน่วยกิต เป็ น 120 หน่วยกิต
2.2 ปรับจํานวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จาก 97 หน่วยกิต เป็ น 84 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็ น 33 หน่วยกิต ดังนี้
- เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับคําอธิ บายรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา และย้ายรายวิชามาจาก
กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ 5 รายวิชา
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- เปิ ดรายวิชาใหม่ 6 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา 6 รายวิชา
- ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ 2 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 73 หน่วยกิต เป็ น 51 หน่วยกิต
2.5 หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 55 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับหน่วยกิต 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับคําอธิ บายรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา และย้ายรายวิชาไป
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 5 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา 7 รายวิชา
- ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก 1 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาชีพ-เลือกปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
- ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ 1 รายวิชา
2.6เปิ ดวิชาโทสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา ที่ตอ้ งการจะศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศการแพทย์ เป็ นวิชาโท จํานน 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
84 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
133 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
120 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสารสนเทศ
การแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
สารสนเทศการแพทย์ ( หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.9 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกม
มัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต
สาขาวิช าคอมพิวเตอร์ เกมมัล ติมีเดีย (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
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ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2551 2554 และ 2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 132 หน่วยกิต เป็ น 120 หน่วยกิต
2.2 ปรับจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็ น 84 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
- ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก 1 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
- ตัดรายวิชา 1 รายวิชา
2.5 หมวดวิชาชีพ-เลือกปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
- ตัดรายวิชา 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
84 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
120 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกม
มัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ เกมมัล ติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อ
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.10 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้ างสรรค์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต
สาขาวิช าเทคโนโลยีสื่ อ สร้า งสรรค์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัยเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2556
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 130 หน่วยกิต เป็ น 121 หน่วยกิต
2.2 ปรับจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต เป็ น 85 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- ปรับชื่อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
- ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก และปรับชื่อวิชา 1 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 67 หน่วยกิต เป็ น 58 หน่วยกิต
2.5 หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 46 หน่วยกิต เป็ น 43 หน่วยกิต
- ปรับชื่อวิชา ปรับคําอธิ บายรายวิชา และย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก 1 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาชีพ-เลือกปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 21 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ปรับชื่อวิชา และปรับคําอธิ บายรายวิชา
1 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับชื่อวิชา 1 รายวิชา
- ตัดรายวิชา 2 รายวิชา
2.7 เปิ ดวิชาโทสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา ที่ตอ้ งการจะศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ เป็ นวิชาโท จํานวน 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
85 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
6 หน่ วยกิต
130 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
6 หน่ วยกิต
121 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่ อ
สร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีสื่ อ สร้า งสรรค์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปิ ดดําเนิ นการหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง

วิ ท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ขออนุ ม ัติ ปิ ดหลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2557) เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษามีจาํ นวนน้อย
ดัง นั้ น จึ ง ขอปิ ดดํา เนิ น การหลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2557) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2557) ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2561 เป็ นต้ น ไป เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาชี พ-เลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช า ในหมวดวิช าชี พ -เลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ข้ อเท็จจริง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ขอเปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาชี พ-เลื อก (เพิ่มเติม) ของหลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (ฉบับปี พ.ศ. 2558) จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
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กลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางสังคม
LOS 314 สมาธิ พ้นื ฐานเพื่อความสร้างสรรค์
(Introduction to Meditation for Creativity)
กลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางธุ รกิจ
LOB 425 นวัตกรรมการบริ หารทรัพย์สิน
(Innovative Management in Property Administration)
กลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางการเมือง
LOP 323 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
(Civic Education)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

(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 อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ เปิ ดรายวิช า ในหมวดวิช าชี พ -เลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาชี พ-เลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้ านการบิน (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิช า ในหมวดวิช าชี พ -เลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการธุ รกิ จด้านการบิ น (ฉบับ ปี พ.ศ. 2559) วิท ยาลัยการท่ องเที่ ยวและ
การบริ การ
ข้ อเท็จจริง

วิท ยาลัยการท่ องเที่ ยวและการบริ การ ขอเปิ ดรายวิช าในหมวดวิช าชี พ -เลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ต ร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (ฉบับปี พ.ศ. 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาเพิ่ม กลุ่มวิชาการบริ การผูโ้ ดยสารและท่าอากาศยาน จํานวน 2 รายวิชา ได้แก่
ABM 319 การจัดการและการปฏิบตั ิการของสายการบินต้นทุนตํ่า
3(2-2-5)
(Low Cost Carrier Administration and Operation)
ABM 417 ราคาค่าโดยสารและการออกบัตรโดยสารการบินขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Airline Fare and Ticketing)
2. เปิ ดกลุ่มวิชาใหม่-เปิ ดรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา ได้แก่
กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและอํานวยการบิน
ABM 341 กฎการบินและการเดินอากาศเพื่อการวางแผนการบิน
3(3-0-6)
(Rules of the Air and Navigation for Flight Planning)
ABM 342 การวางแผนฝูงบินและการจัดตารางเที่ยวบิน
3(3-0-6)
(Fleet Planning and Flight Scheduling)
ABM 343 อุตุนิยมวิทยาด้านการบินและการแปลความ
3(2-2-5)
สําหรับการวางแผนการบิน
(Aviation Meteorology and Interpretation for
Flight Planning)
ABM 344 การวางแผนในลานจอดเพื่อการปฏิบตั ิการบิน
3(3-0-6)
(Ramp Planning for Flight Operation)
ABM 445 อากาศยานพาณิ ชย์และเทคโนโลยีการบิน
3(3-0-6)
สําหรับการวางแผนการบิน
(Commercial Aircraft and Aviation Technology
for Flight Planning)
ABM 446 แผนการบินเชิงปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
(Operational Flight Plan)
ABM 447 การควบคุมการบรรทุกของอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft Load Control)
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ABM 448 การสื่ อสารเพื่อการอํานวยการบิน
(Communications for Flight Operations)

3(3-0-6)

(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 อพิจารณา

ในการขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช า ในหมวดวิช าชี พ -เลื อ ก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ
บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการธุ รกิ จด้านการบิ น (ฉบับ ปี พ.ศ. 2559) ได้ผ่าน การพิ จารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิ เปิ ดรายวิช า ในหมวดวิชาชี พ -เลื อก (เพิ่มเติ ม) หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจด้านการบิน (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาชี พ-เลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช า ในหมวดวิช าชี พ -เลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ตร
เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
ข้ อเท็จจริง

วิท ยาลัยดนตรี ขอเปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาชี พ -เลื อก (เพิ่ม เติ ม ) หลัก สู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
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MUS 219 ทฤษฎีดนตรี สาํ หรับการผลิตดนตรี
(Music Theory for Music Production)
MUS 209 การเรี ยบเรี ยงเครื่ องดนตรี สาํ หรับดนตรี สมัยนิยม
(Instrumentation for Pop Song)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

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 อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาชี พ-เลื อก (เพิ่มเติม) หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาชี พ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่ อน หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขวิช าบังคับ ก่ อน หลัก สู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
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ข้ อเท็จจริง

วิทยาลัยดนตรี ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ของหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
MUS 259 การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเพลงสมัยนิยม
2(2-0-4)
(Arranging for Song Writers)
จากเดิม วิชาบังคับก่อน : MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4
เปลี่ยนเป็ น วิชาบังคับก่อน : MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2

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 อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ ม
ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขวิ ช าบัง คับ ก่ อ น หลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่ อน กลุ่มวิชาภาษา หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน กลุ่มวิชาภาษา หลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
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ข้ อเท็จจริง

สถาบันภาษาอังกฤษ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ของรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
จากเดิม
ENL 106
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอประเด็นตามสาขาวิชาชีพ
3(3-0-6)
(English for Professional Presentations)
วิชาบังคับก่อน : ENL 105 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารในการทํางานระดับสากล
ENL 107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารตามสาขาวิชาชีพ
3(3-0-6)
(English for Professional Communication)
วิชาบังคับก่อน : ENL 105 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารในการทํางานระดับสากล
เปลี่ยนเป็ น
ENL 106
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอประเด็นตามสาขาวิชาชีพ
3(3-0-6)
(English for Professional Presentations)
วิชาบังคับก่อน : ENL 104 ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่ อสารสากล
ENL 107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารตามสาขาวิชาชีพ
3(3-0-6)
(English for Professional Communication)
วิชาบังคับก่อน : ENL 104 ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่ อสารสากล
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 อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิ เปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขวิชาบังคับก่ อน กลุ่ มวิชาภาษา หลักสู ตรหมวดวิชา
ศึ กษาทัว่ ไป (ฉบับ ปี พ.ศ. 2556)ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 7/2560
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน กลุ่มวิชาภาษา หลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.8 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 ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวน 2 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณ วุฒิ ข องอาจารย์ สํ าหรั บ หลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท ต้องมี อ าจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึ กษาตามหลักสู ตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดี ยวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้อง
ทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่ง หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุวา่
“หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร ขอให้ นําเสนอโดยดําเนิ น การเช่ น เดี ย วกับ การนํา เสนอ
หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบั น มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน จํานวน 2 หลักสู ตร
ได้แก่
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- หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
- หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.9 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 3 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
1.1 อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้ นั ตํ่าปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่าหรื อมี ตาํ แหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิ จารณาแต่ง ตั้ง ให้ บุ ค คลดํารงตํา แหน่ งทางวิช าการอย่างน้อ ย
1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
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1.2 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร มีคุณวุฒิและคุ ณสมบัติเช่นเดียวกันอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน
2. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุวา่
“หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร ขอให้ นําเสนอโดยดําเนิ น การเช่ น เดี ยวกับ การนํา เสนอ
หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน จํานวน 3 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศส (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
2. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ
3. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.10 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจํา
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจําหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รรั ฐ ศาสตร
มหาบัณฑิ ต ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 คน ดังนี้
- ผศ.ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
ทั้ง นี้ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร และคณบดี บ ัณ ฑิ ต
วิท ยาลัย โดยมี ห ลัก ฐานแสดงศัก ยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่า นมา มี ผ ลงานวิ จ ัย จากภายนอกจํา นวน 3 ทุ น
มีผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 3 บทความ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
รั ฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตร

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.11 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจําหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิ ต ที่ ได้รับอนุ มตั ิ โดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ให้แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 คน ดังนี้
- ผศ.ดร. จิดาภา ถิรศิริกุล
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมี หลักฐานแสดงศักยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา มี ผลงานวิจยั จากภายนอกจํานวน 2 ทุ น มี ผลงานวิจยั ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 10 บทความ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สถาบัน รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.12 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิ ต ที่ ได้รับอนุ มตั ิ โดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ให้แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 คน ดังนี้
- ดร.พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา มีผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ มากกว่า 10 เรื่ อง
และมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาที่มี ดร.พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา จํานวน 3 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ัติก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร
บริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต คณะบริ ห ารธุ รกิ จได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.13 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่ ) บัณฑิตวิทยาลัย
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) บัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ 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 เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) บัณฑิ ตวิทยาลัย เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.14 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รนิ เทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการเขี ย นบทและการกํา กับ ภาพยนตร์ แ ละโทรทัศ น์ วิ ท ยาลัย
นิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ 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 เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รนิ เทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการเขี ย นบทและการกํากับ ภาพยนตร์ และโทรทัศ น์ วิท ยาลัย
นิเทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

40
3.15 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล และสาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
และสาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ 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 เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
และสาขาวิชาการเขี ยนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.16 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ 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 เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.17 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สถาบัน Gen.Ed.
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สถาบัน Gen.Ed.
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก ํา หนดให้ ส ภาสถาบัน อุ 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 เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สถาบัน Gen.Ed. เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.18 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ ม ตั ิก ารให้ป ริ ญญาแก่ผูส้ ําเร็ จการศึกษา ระดับ ปริ ญญาเอก
ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2560 จํานวน 3 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียด ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 3 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการศึกษา
2. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

รวม

ภาคฤดูร้อน/2560
1
2
3

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุ ปริ ญญา ปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ ม ัติก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผูส้ ําเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก ภาคฤดู ร้อน
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 3 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.19 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
3.19.1 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Thoo Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Thoo Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับ Thoo Mweh Khee
Graduate Fund, Myanmar โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ดังนี้
1.1 ให้โอกาสและทุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
1.2 เพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และความรู ้ความสามารถ
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ 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
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํา เนิ น การทํา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Thoo
Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Thoo Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการเพือ่ โปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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3.19.2 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
BINUS University, Jakarta, Indonesia
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
BINUS University, Jakarta, Indonesia
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ได้ท าํ บันทึ ก ความร่ วมมื อทางวิช าการ กับ BINUS University,
Jakarta, Indonesia โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ร่ วมกัน ในการพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ และความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
สถาบันการศึกษา ซึ่ งเสริ มสร้างวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความสัมพันธ์อนั ยาวนาน
ระหว่างทั้งสองประเทศ
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ 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
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํา เนิ น การทํา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย ฯได้ ด ํา เนิ น การ ทํา บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ กั บ BINUS University, Jakarta,
Indonesia เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิก ารทําบันทึ กความร่ วมมื อทางวิช าการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ
BINUS University, Jakarta, Indonesia
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการเพือ่ โปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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3.19.3 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับโรงพยาบาลอู่ทอง
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ

โรงพยาบาลอู่ทอง
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับ โรงพยาบาลอู่ทอง โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ ส่ งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพทางการวิจยั และวิชาการ และยกระดับคุณภาพงานวิจยั
แบบบูรณาการ ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลให้สามารถนําไปใช้
งานทางการแพทย์ได้จริ ง
2. สาระสําคัญในร่ างบัน ทึ 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
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ม อบอํา นาจให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ดํา เนิ น การทํา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย ฯได้ด ํา เนิ น การ ทํา บัน ทึ ก ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
โรงพยาบาลอู่ทอง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
โรงพยาบาลอู่ทอง

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
จึงขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการเพือ่ โปรดทราบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่า นี่เป็ นตัวอย่ างทีด่ ีในการสร้ างความร่ วมมือ
กับโรงพยาบาลชุ มชน ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็สามารถสร้ างความร่ วมมือกับหน่ วยงาน
อื่นๆ ในพืน้ ที่ เช่ น โรงเรียน องค์ การปกครองท้ องถิ่นฯ เพื่อช่ วยในการพัฒนาท้ องถิ่น
และเป็ นประโยชน์ ในแง่ การศึกษา วิจัยของมหาวิทยาลัยด้ วย
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ระเบียบวาระที่ 4
4.1

เรื่ อง

วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)

เรื่ อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ข้ อเท็จจริง

ตามที่ อ าจารย์ ป ระจํา มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ ข อตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
2/2558 วัน ที่ 28 เมษายน 2558 และครั้ งที่ 2/2560 วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อทําหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิช าการของผูข้ อ
ตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อทําหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นายประวิทย์
เจตนชัย ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าบริ หารธุ รกิ จ ของ นางบุษกริ น นิ ติวงศ์
ในการประชุ มครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการมี มติไม่อนุ มตั ิ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณ
และคุ ณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 4/2560
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ
โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 1 คน ดังนี้
- นายประวิทย์ เจตนชัย

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

เห็ น สมควรอนุ มั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ นการแต่ ง ตั้ งอาจารย์ 1 คน ดํ ารงตํ าแหน่ ง
ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเศษ จํา นวน 1 คน ในสาขาวิช าดัง กล่า วข้า งต้น และเสนอเรื่ อ งเพื่อ รายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 5

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่ อง

วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
เรียบร้ อยแล้ว)
5. 1 เรื่ อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี การศึกษา 2559
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้ง นาย วรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขที่ 4699 ของสํานักงานสอบบัญชีวนิ ยั เป็ นผูส้ อบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2559 นั้น จากผล
การตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ
ประจําปี การศึกษา 2559 มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย
1.1 สิ นทรัพย์รวม
1.2 หนี้สินและเงินกองทุน
1.2.1 หนี้สิน
1.2.2 เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุ ญาต
ทุนสะสม
รวม

(บาท)
8,807,907,428.46
3,542,300,605.38
50,000,000.00
5,215,606,823.08

5,265,606,823.08
8,807,907,428.46
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2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่ารายจ่ายรวมประจําปี

3,504,456,855.84
3,033,197,487.52
471,259,368.32

(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจําปี การศึกษา 2559)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี การศึกษา 2559 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5. 2

การพิจารณาจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต

เรื่ อง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ให้อธิ การบดีเสนอ
สภาสถาบันดําเนินการดังนี้
(1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่นใด
ที่มียอดติดลบก่อน
(2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มี
ยอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดําเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
ตาม (1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้
กองทุนอื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี
1,038,102,272.02
โอนเงินเพื่อไปชดใช้ให้กบั กองทุนอื่น ที่มียอดติดลบ
- ไม่มี -
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ตาม (2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
หกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มียอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุน
ดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายคงเหลือหลังโอนชดใช้ให้กองทุนอื่น
1,038,102,272.02
การจัดสรรเงินส่ วนที่เหลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่าง ๆ
กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้น
รวม

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 622,861,363.21
ไม่เกินร้อยละ 30
311,430,681.61
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 103,810,227.20

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
สัดส่ วน
28.90%
1.93%
1.93%
3.37%
28.90%
0.10%
65.12%

622,861,363.21
ยอดจัดสรร
300,000,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
300,000,000
1,000,000
676,000,000

2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ขออนุมตั ิจดั สรรให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ร้อยละ 7.22

311,430,681.61
75,000,000.00

3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
มียอดคงเหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ร้อยละ 27.66

103,810,227.20
287,102,272.02

โปรดพิจารณา

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติให้ จัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ และมีข้อสั งเกตเพิม่ เติมว่ า
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1. การจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
2. ผู้รับใบอนุญาตขอรับจัดสรรจํานวนน้ อยกว่ าทีก่ ฎหมายกําหนด (รับจัดสรร ร้ อยละ 7.22 จากที่
กฎหมายกําหนดไว้ ไม่ เกินร้ อยละ 30)
ซึ่งถือเป็ นการเสี ยสละเพื่อประโยชน์ แก่มหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุ ม

5. 3

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
โดยกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
(ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม) ได้ ให้ ความเห็นเพิม่ เติมว่ า กรรมการพิจารณาเห็นว่ า
การดําเนินการของมหาวิทยาลัย เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบทุกประการ สามารถ
จัดสรรเงินให้ กองทุนต่ างๆ ได้ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด และสถานะการเงินปัจจุบันถือว่ ามีความ
มั่นคง

เรื่ อง

การพิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี การศึกษา 2560
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประจําปี ทุกปี
ทางมหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ ดังนี้
นาย วรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4699
สํานักงานสอบบัญชีวนิ ยั
59/11-12 หมู่ 5 ศูนย์การค้าการุ ณย์นิเวศ
ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
อัตราค่ าตอบแทนปี ละ 70,000 บาท
(ผูส้ อบบัญชีคนเดิม อัตราค่าตอบแทนเท่าเดิมกับปี ก่อน)

โปรดพิจารณา

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ
6.1 เรื่ อง ขออนุมัติการรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (เพิม่ เติม)

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการรับรองวิทยฐานะ (เพิ่มเติม)

ข้ อเท็จจริง

ตามที่ กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนิ นการ
ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2558 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตมี หลักสู ตรที่เปิ ดดําเนิ นการใหม่ จํานวน 19 หลักสู ตร และมี ความ
ประสงค์ขอให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองวิทยฐานะ (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอรั บ รองวิท ยฐานะ ของมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต (เพิ่ ม เติ ม ) เพื่ อนําเสนอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560

คําขอ

เรื่ อง

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้สาํ เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 9 คน
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ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารคณะ และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามี
นักศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 9 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่

ภาคการศึกษาที่

2/2559

1/2560

1. คณะทันตแพทยศาสตร์

-

1

1

2. วิทยาลัยนานาชาติ

1

7

8

1

8

9

คณะ

รวม

รวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

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

ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 9 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.3

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติก ารให้ป ริ ญญาแก่ ผูส้ าํ เร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 27 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 27 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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ภาคการศึกษาที่

สาขาวิชา

1/2560

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

7

3. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

1

4. สาขาวิชานิติศาสตร์

1

5. สาขาวิชาบัญชี

1

6. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

1

7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1

8. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม

2

9. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

2

10. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

7

11. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

1

12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

1
รวม

27

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

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

ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 27 คนตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.4

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560

คําขอ

เรื่ อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 1 คน

ระดับปริ ญญาเอก
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ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิ ตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 1 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

1. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

1
รวม

1

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

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

ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 1 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
6.5

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เรื่ อง

กําหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจําปี 2560
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเรี ยนแจ้งที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีประสาทปริ ญญาประจําปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.6

กําหนดการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ. 2561

เรื่ อง

ด้วยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ.2561 โดยจะจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์
อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดังนี้

56
ลําดับที่
ครั้งที่ 1/2561
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 3/2561
ครั้งที่ 4/2561

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

วัน เดือน ปี
21 มีนาคม 2561
20 มิถุนายน 2561
19 กันยายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.7

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้ อเสนอแนะ ระดับคณะ / วิทยาลัย /
สถาบัน และระดับหลักสู ตร ประจําปี การศึกษา 2559

เรื่ อง

สํานักงานประกันคุณภาพ ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ขอเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา
“ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะ ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และระดับหลักสู ตร
ประจําปี การศึกษา 2559”
สํานักงานประกันคุณภาพ ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิ น ได้ดาํ เนิ นการประเมินคุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ประจําปี การศึ ก ษา 2559 ระดับ คณะ/วิท ยาลัย /สถาบัน และระดับ หลัก สู ตร ในวัน ที่ 3
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงขอนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริ หารเมื่อคราวประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสู ตรและระดับคณะวิชาต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.8

การขอขึน้ ทะเบียนหลักสู ตร TQR ของ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

เรื่ อง

สํานักงานประกันคุณภาพ ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ขอเสนอ เรื่ อง การขอขึ้น
ทะเบียนหลักสู ตร TQR ของ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ดาํ เนิ นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2559
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผลการประเมินได้คะแนน 3.25 อยูใ่ นระดับดี เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้นจึงขอนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว
กรรมการบริ หารเมื่อคราวประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว

ที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะ

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาการส่ งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสู ตรดังกล่าว
พร้อมเอกสารแนบให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับเข้าฐานข้อมูลหลักสู ตรคุณภาพ
(TQR) ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.9

การขอขึน้ ทะเบียนหลักสู ตร TQR ของ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

เรื่ อง

สํานักงานประกันคุณภาพ ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ขอเสนอ เรื่ อง การขอขึ้น
ทะเบียนหลักสู ตร TQR ของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ดาํ เนิ นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2559
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผลการประเมินได้คะแนน 3.55 อยูใ่ นระดับดี เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงขอนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ที่ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารเมื่อคราวประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาการส่ งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสู ตรดังกล่าว
พร้อมเอกสารแนบให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับเข้าฐานข้อมูลหลักสู ตรคุณภาพ
(TQR) ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

58
6.10

เรื่ อง

แนวทางการศึกษาวิจัย ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประเทศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ) ได้ให้ขอ้ คิดเห็น เรื่ อง
แนวทางการศึกษาวิจยั ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประเทศ มีสาระโดยสรุ ป ดังนี้
1. ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยทัว่ ไปในประเทศไทย มุ่งสอนหนังสื อตามหลักสู ตรและรายวิชา
ในขณะที่โลก และสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัย ควรทํางานในเชิงยุทธศาสตร์ (นอกจากการสอนและการวิจยั ) โดยรวมกลุ่ม
อาจารย์หลากหลาย มาช่วยกันคิดประเด็นใหญ่ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ของชาติ ซึ่ งจะเกิดการบูรณาการ
ความรู ้หลายแขนง และสร้างแนวทางใหม่ๆ ขึ้นได้
3. ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ท่ีควรทํา ตัวอย่างเช่น “ยุทธศาสตร์ ชุมชนเข้มแข็ง” อาจจะทําโดย
1 มหาวิทยาลัย ต่อ 1 จังหวัดก็ได้
ประเด็น “ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” หมายถึง การใช้เครื่ องมือ
เครื อข่ายการสื่ อสารทั้งระบบ (โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อOnline, วรรณกรรม, เพลง, ดนตรี ภาพยนตร์ ฯ) เพื่อ
สร้าง และยกระดับความคิด ความเข้าใจของผูค้ นในสังคม
4. ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ตั้ง “สถาบันคานธี” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของอหิ งสา และ
สันติวธิ ี ซึ่ งกรณี ประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซี ยน มีขอ้ ดีเด่นในเรื่ อง สันติภาพ ทั้งที่มีขอ้ พิพาท มี
สงครามร้ายแรงเกิดขึ้นหลายครั้ง (เช่นสงครามอินโดจีน) แต่ก็ไม่มีสิ่งตกค้างเป็ นความโกรธแค้นฝังใจ ซึ่ ง
ต่างจากภูมิภาคอื่นๆ ข้อดีเด่นด้านนี้ ถ้ามหาวิทยาลัยจะรวบรวมคนเก่งๆ มาศึกษาวิจยั เรื่ อง “สันติภาพ” ก็จะ
เกิดบทเรี ยน เกิดแนวทาง ที่จะเป็ นผลดีต่อโลกโดยรวม
5. อธิ การบดี ได้ยกตัวอย่างกรณี University Kuala Lumpur (UKL) ว่า แนวทางการจัด
การศึกษาของประเทศมาเลเซี ย มีความยืดหยุน่ สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ กรณี UKL จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ส่ งเสริ มศักยภาพของคนมลายู โดยขึ้นกับกระทรวง Regional and Rural Development ซึ่ งการบริ หารงาน แม้
เป็ นรัฐวิสาหกิจ รับเงินจากรัฐบาล แต่ก็เรี ยกตัวเองว่า มหาวิทยาลัยเอกชน จึงมีความคล่องตัว (ปั จจุบนั มี 12
Campus ทัว่ ประเทศ ทําพันธกิจสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาคนมลายู ซึ่ งเป็ นคนท้องถิ่น) ในการจัดทําหลักสู ตร
ก็มีการบูรณาการ เพื่อให้หลักสู ตรสอดคล้องกับงานที่เป็ นจริ ง ไม่ติดยึดกับโครงสร้างหลักสู ตรแบบเดิม
เพราะฉะนั้นปริ ญญาจึงเป็ น Engineering Technology ในด้านต่างๆ เช่น Product Design, Entrepreneurship
เป็ นต้น
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

เลิกประชุ มเวลา 18.45 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

