
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 4/2560 

วนัพุธที ่  22   พฤศจิกายน   2560 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

12. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

13. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

14. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

15. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

16. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

17. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

7. ดร.สมบูรณ์  ศุขสาตร    รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี  

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

11. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

12. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

13. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

14. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

15. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

16. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ และ 

       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ดร.อาทติย์ อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต ได้รับปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

    ด้านการจัดการ จาก Universiti Kuala Lumpur   
   

  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต  (ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์)  ไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

ดา้นการจดัการ  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   ท่ี

กรุงกวัลาลมัเปอร์   ประเทศมาเลเซีย   ในวนัเสาร์ท่ี   21   ตุลาคม   2560 

(รายละเอียดตามวดิีทศัน์) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ   



3 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่3/2560 

    วนัพุธที ่  20   กนัยายน  2560 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่3/2560   โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 

   วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.1.1  เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชา 

    การศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์    

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2559 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

  - ปรับคาํอธิบายการเรียน 

  - ยกเลิกรายวชิา 1 รายวชิา 

  - เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา 

 2.2 แกไ้ขรหสัวชิา จาก  EDU  เป็น  EDD ทุกรายวชิา 

 2.3 หมวดวชิาบงัคบั 

  - ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

  - เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา 

 2.4 หมวดวชิาเลือก 

  - ยกเลิกรายวชิา 17 รายวชิา 

  - เปิดรายวชิาใหม่ 12 รายวชิา 
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 2.5 หมวดวทิยานิพนธ์ 

  - ปรับคาํอธิบายรายวชิาและแกไ้ขรหสัวชิา 3 รายวชิา  
   

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2559  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

หลกัสูตรแบบ 1.1  

(แบบทาํดุษฎีนิพนธ์) 

   

ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต  48 หน่วยกิต  48 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ  48  หน่วยกติ  48 หน่วยกติ 

หลกัสูตรแบบ 2.1  

(แบบศึกษารายวชิาและ 

ทาํดุษฎีนิพนธ์) 

   

ศึกษารายวชิา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 12 หน่วยกติ 12 หน่วยกติ 

   หมวดวชิาบงัคบั - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 
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 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์   เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  

  

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการ

สอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2558    

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

    - เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา  1  รายวชิา 

   2.2 หมวดวชิาบงัคบั 

    - เปล่ียนช่ือวชิา  1 รายวชิา 

   2.3 หมวดวชิาเลือก 

    - แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา  1  รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่  5  รายวชิา 
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     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2561 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

ไม่นบัหน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

                6 หน่วยกิต 

                0 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

           6 หน่วยกิต 

           0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาว ิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

  ส่ือสังคม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตร  

มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การส่ือสาร 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค

การศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2557    

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

    - เปล่ียนรายวชิา 1  รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

    - แกไ้ขรหสัวชิาและแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 

   2.2 หมวดวชิาบงัคบั  

    - แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา  1 รายวชิา 

    - ยกเลิกรายวชิา 4 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ 4 รายวชิา 

   2.3 หมวดวชิาเลือก 

    - เปิดกลุ่มวชิา จาํนวน 3 กลุ่ม 

    - ยกเลิกรายวชิา  4 รายวชิา 
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    - เปิดรายวชิาใหม่ 6 รายวชิา    

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2557  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2561 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

ไม่นบัหน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6  หน่วยกิต 

0  หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6  หน่วยกิต 

0  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีส่ือสังคม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไดผ้า่นการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการ     

ศึกษาท่ี  2    ปีการศึกษา 2542 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2547 2552 2555  และ  2560 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิต รวม จาก 130 หน่วยกิต เป็น 120 หน่วยกิต 

2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 94  หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต 

     2.2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   

 - เปล่ียนช่ือวชิา / ปรับคาํอธิบายรายวชิา / เปล่ียนรหสัวชิาจาํนวน 5 รายวชิา 

 - เปล่ียนช่ือวชิา / ปรับคาํอธิบายรายวชิา / เปล่ียนรหสัวชิา และ 

  ยา้ยรายวชิาชีพ-บงัคบั มา วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 1 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

    - ยา้ยรายวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ไป วชิาชีพ-บงัคบั 2 รายวชิา  

  2.2.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 61 หน่วยกิตเป็น 51 หน่วยกิต 

    ก.  กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 46 หน่วยกิต  

     เป็น 36 หน่วยกิต 

    - ตดัรายวชิาออกจาํนวน 1 รายวชิา 

    - ปรับโครงสร้างหน่วยกิต 2 รายวชิา 
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    - ยา้ยรายวชิาชีพ-บงัคบั ไป วชิาพื้นฐานวชิาชีพ เปล่ียนช่ือวิชา/ปรับ 

     คาํอธิบายรายวชิา / เปล่ียนรหสัวชิาจาํนวน 1 รายวชิา  

     - ยา้ยรายวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มา วชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 2 รายวชิา 

     -  ยา้ยรายวชิาชีพ-เลือก มา วชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา 

     - ยา้ยรายวชิาชีพ-บงัคบัไปวชิาชีพ-เลือก จาํนวน 2 รายวชิา 

      - ยา้ยรายวชิาชีพ-บงัคบัไปวชิาชีพ-เลือก ปรับโครงสร้างหน่วยกิต 

       จาํนวน 1 รายวชิา 
 

     ข.  กลุ่มวชิาชีพเลือก  

     - เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 6 รายวชิา 

     - ยา้ยรายวชิาชีพ-บงัคบั มา วชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

      - ยา้ยรายวชิาชีพ-เลือก ไป วชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.2 เปิดวชิาโทสาํหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิา ท่ีตอ้งการจะศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลย ี

สารสนเทศ เป็นวชิาโท จาํนวน 15 หน่วยกิต    

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2560  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  61 หน่วยกิต   51 หน่วยกิต   

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั            46 หน่วยกิต           36 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ-เลือก            15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ   ( หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561 )    วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.1.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา

ท่ี  1  ปีการศึกษา 2532  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2548 2553 และ 2558  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 131 หน่วยกิต  เป็น 121 หน่วยกิต 
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2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 95 หน่วยกิต  เป็น 85 หน่วยกิต

2.2.1 ปรับช่ือกลุ่มวชิาดงัน้ี 

    - จากวชิาแกน เป็น วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

    - จากวชิาเฉพาะดา้น เป็น วชิาชีพ 

2.2.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต  เป็น  

33 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ยา้ยรายวชิามาจากจากวชิาชีพ-บงัคบัและเปล่ียนรหสัวชิา 5 รายวชิา  

- เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 2 รายวชิา  

2.2.3 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 74 หน่วยกิต  เป็น 52 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 

- หมวดวชิาชีพ-บงัคบั  

1. ยา้ยรายวชิาไปกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาํนวน 5  รายวชิา  

2. ตดัรายวชิาจาํนวน 4 รายวชิา  

3. ยา้ยรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 

รายวชิา 

4. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

5. เพิ่มรายวชิาท่ียา้ยมาจากประสบการณ์ภาคสนามลงในกลุ่ม

เทคโนโลยเีพื่องานประยกุตแ์ละปรับลดโครงสร้างหน่วยกิต จาก 

9 หน่วยกิต  เป็น 6 หน่วยกิต  

2.2.4 หมวดวชิาชีพ-เลือก ปรับหน่วยกิตจาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต  

- เพิ่มรายวชิาท่ียา้ยมาจากรายวิชาชีพ-บงัคบั จาํนวน 1 รายวิชา 

2.3 เปิดวิชาโทสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา ท่ีต้องการจะศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เป็นวชิาโท จาํนวน 15 หน่วยกิต 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั  โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 85 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาแกน  12 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  - 33 หน่วยกิต 

     กลุ่มเฉพาะดา้น  74 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาชีพ  -   52 หน่วยกิต   

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั  -           46 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อนาํเสนอ

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.1.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

   วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค

การศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556   

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 133 หน่วยกิต เป็น 121 หน่วยกิต 

   2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 97 หน่วยกิต เป็น 85 หน่วยกิต 

    2.2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 21 หน่วยกิต  

     เป็น 33 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     - ตดัรายวชิา  2 รายวชิา 

     - ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั และปรับคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 

     - เปล่ียนรหสัวชิาและปรับคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 

 - เปิดรายวชิาใหม่  2 รายวชิา 

 2.2.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 76 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต 

  1. หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต  

   เป็น 40 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   - เปล่ียนรหสัวชิาและปรับคาํอธิบายรายวชิา 4 รายวชิา 

   - ตดัรายวชิา 4 รายวชิา 

   - เปิดรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา 

   - ปรับคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 

   - ยา้ยไปวชิาชีพ-เลือก  3  รายวชิา  

   - ยา้ยมาจากรายวชิาพื้นฐานวชิาชีพและปรับคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 
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  2. หมวดวชิาชีพ-เลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต  

   เป็น 12 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   - ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั  3  รายวชิา 

   - ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต 1 รายวชิา 

   - ตดัรายวชิา 2 รายวชิา 

   - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

2.3 เปิดวชิาโทสาํหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิา ท่ีตอ้งการจะศึกษาสาขาวชิาระบบ

สารสนเทศวสิาหกิจ เป็นวชิาโท จาํนวน 15 หน่วยกิต    

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 85 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  21 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  76 หน่วยกิต   52 หน่วยกิต   

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั            61 หน่วยกิต           40 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ-เลือก            15 หน่วยกิต           12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรว ิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศวิสาหกิจ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ   ( หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 )   วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.7 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาค

การศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 127 หน่วยกิต  เป็น 120 หน่วยกิต 

   2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 91 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต 

     2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต เป็น 27 หน่วยกิต  

    - ตดัรายวชิาจาํนวน 2 รายวชิา 

    - ปรับเปล่ียนช่ือและคาํอธิบายรายวชิาจาํนวน 3 รายวชิา 
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   2.4 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 58 หน่วยกิต เป็น 57 หน่วยกิต 

   2.5 หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 40 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

    - ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต 2 รายวชิา 

   2.6 หมวดวชิาชีพ-เลือกกลุ่มคณิตศาสตร์ประกนัภยัและสถิติประยกุต ์

    - ยกเลิกรายวชิา  3 รายวชิา 

   2.7 หมวดวชิาชีพ-เลือกกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 

    - เปิดรายวชิาใหม่  7 รายวชิา    

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 91 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  58 หน่วยกิต   57 หน่วยกิต   

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั            40 หน่วยกิต           39 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ-เลือก            18 หน่วยกิต           18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศ

การลงทุน(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

สารสนเทศการลงทุน(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย  ์(หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา

ท่ี  1  ปีการศึกษา 2551  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2556 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 133 หน่วยกิต  เป็น 120 หน่วยกิต 

   2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะ จาก 97 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต 

     2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็น 33 หน่วยกิต ดงัน้ี 

    - เปล่ียนช่ือวชิา ปรับคาํอธิบายรายวชิา เปล่ียนรหสัวชิา และยา้ยรายวชิามาจาก 

     กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 5 รายวชิา 
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    - เปิดรายวชิาใหม่ 6 รายวชิา 

     - ยกเลิกรายวชิา 6 รายวชิา 

    - ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 2 รายวชิา 

   2.4 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 73 หน่วยกิต เป็น 51  หน่วยกิต 

   2.5 หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก  55 หน่วยกิต เป็น  36  หน่วยกิต 

    - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 2 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา 

    - เปล่ียนรหสัวชิาและปรับหน่วยกิต 1 รายวชิา 

    - เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

    - เปล่ียนช่ือวชิา ปรับคาํอธิบายรายวชิา เปล่ียนรหสัวชิา และยา้ยรายวชิาไป 

     กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 5 รายวชิา 

    - ยกเลิกรายวชิา 7 รายวชิา 

    - ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือก  1  รายวชิา 

   2.6 หมวดวชิาชีพ-เลือกปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

    - เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา 

    - ยกเลิกรายวชิา 1 รายวชิา 

    - เปล่ียนช่ือวชิา ปรับคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 

    - ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  1  รายวชิา 

   2.6 เปิดวชิาโทสาํหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิา ท่ีตอ้งการจะศึกษาสาขาวิชาระบบ

สารสนเทศการแพทย ์เป็นวชิาโท จาํนน 15 หน่วยกิต      

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  24 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  73 หน่วยกิต   51 หน่วยกิต   

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั            55 หน่วยกิต           36 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

       ข. วชิาชีพ-เลือก            18 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสารสนเทศ

การแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

สารสนเทศการแพทย ์  ( หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 )     วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม 

  มัลติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา

ท่ี  1  ปีการศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551 2554 และ 2559 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 132 หน่วยกิต  เป็น 120 หน่วยกิต 

   2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวชิาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต 

     2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   

    - เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา  2 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

    - ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือก 1 รายวชิา 

   2.4 หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

    - ตดัรายวชิา  1 รายวชิา 

   2.5 หมวดวชิาชีพ-เลือกปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

    - เปิดรายวชิาใหม่ 5 รายวชิา 

    - ตดัรายวชิา  1 รายวชิา 

    - ยา้ยมาจากหมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 1 รายวชิา    

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2559  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  57 หน่วยกิต   45 หน่วยกิต   

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั            33 หน่วยกิต           30 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ-เลือก            24 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกม

มลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.10 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค์ 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา  

ท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  
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  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 130 หน่วยกิต  เป็น 121 หน่วยกิต 

   2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต เป็น 85 หน่วยกิต 

     2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   

    - ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา  2 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

    - ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือก และปรับช่ือวชิา 1 รายวชิา 

   2.4 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 67 หน่วยกิต เป็น 58 หน่วยกิต 

   2.5 หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก  46 หน่วยกิต เป็น  43 หน่วยกิต 

    - ปรับช่ือวชิา ปรับคาํอธิบายรายวชิา และยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพเลือก 1 รายวชิา 

   2.6 หมวดวชิาชีพ-เลือกปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 21 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

    - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับช่ือวชิา และปรับคาํอธิบายรายวชิา  

     1 รายวชิา 

    - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับช่ือวชิา   1 รายวชิา 

    - ตดัรายวชิา  2 รายวชิา 

   2.7 เปิดวชิาโทสาํหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิา ท่ีตอ้งการจะศึกษาสาขาวชิา 

    เทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์เป็นวชิาโท จาํนวน 15 หน่วยกิต  

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 85 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  27 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  67 หน่วยกิต   58 หน่วยกิต   

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั            46 หน่วยกิต           43 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ-เลือก            21 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 



24 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือ

สร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้่านการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560 วนัท่ี  4 ตุลาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2557) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2557) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  ขออนุมัติปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  เน่ืองจากจาํนวนนกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้ศึกษามีจาํนวนนอ้ย 

  ดังนั้ น    จึงขอปิดดําเนินการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการวชิาการ คร้ังท่ี 7/2560 วนัท่ี 4 ตุลาคม 2560  เรียบร้อยแลว้    (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ฉบับปี  พ .ศ. 2557)  ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ของหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) จาํนวน 3 รายวชิา ดงัน้ี 
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 กลุ่มวชิาผูน้าํทางสังคม 

 LOS 314  สมาธิพื้นฐานเพื่อความสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 

  (Introduction to Meditation for Creativity) 

  กลุ่มวชิาผูน้าํทางธุรกิจ 

 LOB  425 นวตักรรมการบริหารทรัพยสิ์น  3(3-0-6)  

  (Innovative Management  in Property Administration) 

  กลุ่มวชิาผูน้าํทางการเมือง 

 LOP 323 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง     3(3-0-6)  

  (Civic Education)          
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคมไดผ้า่นการพิจารณาจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560  วนัพุธท่ี  4 ตุลาคม 2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมัติเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิด้านการบิน (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ    
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจด้านการบิน (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเท่ียวและ     

การบริการ    

 

ข้อเทจ็จริง 

  วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพ่ิมเติม) หลกัสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

 1.  เปิดรายวชิาเพ่ิม  กลุ่มวชิาการบริการผูโ้ดยสารและท่าอากาศยาน จาํนวน  2  รายวชิา ไดแ้ก่  

   ABM  319   การจดัการและการปฏิบติัการของสายการบินตน้ทุนตํ่า   3(2-2-5)  

    (Low Cost Carrier Administration and Operation) 

   ABM  417   ราคาค่าโดยสารและการออกบตัรโดยสารการบินขั้นสูง   3(2-2-5)  

    (Advanced Airline Fare and Ticketing) 

 2. เปิดกลุ่มวชิาใหม่-เปิดรายวชิา จาํนวน 8 รายวชิา ไดแ้ก่ 

  กลุ่มวชิาการจดัการเทคโนโลยแีละอาํนวยการบิน  

   ABM 341 กฎการบินและการเดินอากาศเพ่ือการวางแผนการบิน 3(3-0-6)   

    (Rules of the Air and Navigation for Flight Planning) 

   ABM 342 การวางแผนฝงูบินและการจดัตารางเท่ียวบิน  3(3-0-6)  

    (Fleet Planning and Flight Scheduling) 

   ABM 343 อุตุนิยมวทิยาดา้นการบินและการแปลความ 3(2-2-5) 

    สาํหรับการวางแผนการบิน  

    (Aviation Meteorology and Interpretation for  

    Flight Planning) 

   ABM 344 การวางแผนในลานจอดเพ่ือการปฏิบติัการบิน 3(3-0-6) 

    (Ramp Planning for Flight Operation) 

   ABM 445  อากาศยานพาณิชยแ์ละเทคโนโลยกีารบิน 3(3-0-6) 

    สาํหรับการวางแผนการบิน   

    (Commercial Aircraft and Aviation Technology  

    for Flight Planning) 

    ABM 446 แผนการบินเชิงปฏิบติัการ 3(2-2-5)  

     (Operational Flight Plan) 

   ABM 447  การควบคุมการบรรทุกของอากาศยาน  3(3-0-6) 

    (Aircraft Load Control)  
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    ABM 448 การส่ือสารเพ่ือการอาํนวยการบิน  3(3-0-6) 

    (Communications for Flight Operations)  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจด้านการบิน (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) ได้ผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560  วนัพุธท่ี  4 ตุลาคม 2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมติัเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต 

  สาขาวชิาการผลติดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรี  

    

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตร

เทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรี 
 

ข้อเทจ็จริง 

  วิทยาลัยดนตรี ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรเทคโนโลยี

บณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  จาํนวน 2 รายวชิา ดงัน้ี     
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  MUS 219 ทฤษฎีดนตรีสาํหรับการผลิตดนตรี   2(2-0-4) 

   (Music Theory for Music Production) 

  MUS 209 การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรีสาํหรับดนตรีสมยันิยม 2(2-0-4) 

   (Instrumentation for Pop Song) 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวิชาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรีไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  7/2560  วนัพุธท่ี  4 ตุลาคม 2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมติัเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 

สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นแปลงเง่ือนไขวชิาบังคับก่อน  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการผลติดนตรี 

 (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรี 

  

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวิชาบงัคบัก่อน หลักสูตรเทคโนโลยี

บณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรี 
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ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยัดนตรี ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวิชาบงัคบัก่อน ของหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

   MUS 259 การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงสมยันิยม  2(2-0-4) 

      (Arranging for Song Writers) 

   จากเดิม วชิาบงัคบัก่อน  :  MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4 

   เปล่ียนเป็น วชิาบงัคบัก่อน  :  MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวิชาบงัคบัก่อน หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชา

การผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วิทยาลยัดนตรีไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม

คร้ังท่ี  7/2560  วนัพุธท่ี  4 ตุลาคม 2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมัติเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวิชาบังคับก่อน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)   วทิยาลยัดนตรี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นแปลงเง่ือนไขวชิาบังคับก่อน  กลุ่มวชิาภาษา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 (ฉบับปี พ.ศ. 2556)   

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวิชาบงัคบัก่อน กลุ่มวิชาภาษา หลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
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ข้อเทจ็จริง 

   สถาบนัภาษาองักฤษ ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวชิาบงัคบัก่อน ของรายวชิาในกลุ่มวชิาภาษา 

หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  จาํนวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 

จากเดิม 

ENL 106 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอประเด็นตามสาขาวชิาชีพ                          3(3-0-6)        

(English for Professional Presentations) 

วชิาบงัคบัก่อน : ENL 105 ภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในการทาํงานระดบัสากล 

ENL 107 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารตามสาขาวชิาชีพ                           3(3-0-6)        

(English for Professional Communication) 

วชิาบงัคบัก่อน : ENL 105 ภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในการทาํงานระดบัสากล 

เปล่ียนเป็น 

ENL 106 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอประเด็นตามสาขาวชิาชีพ                          3(3-0-6)        

(English for Professional Presentations) 

วชิาบงัคบัก่อน :  ENL 104 ภาษาองักฤษเพื่อบูรณาการการส่ือสารสากล 

ENL 107 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารตามสาขาวชิาชีพ                           3(3-0-6)        

(English for Professional Communication) 

วชิาบงัคบัก่อน :  ENL 104 ภาษาองักฤษเพื่อบูรณาการการส่ือสารสากล 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวิชาบงัคบัก่อน กลุ่มวิชาภาษา หลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2560      

วนัพุธท่ี  4 ตุลาคม 2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวิชาบงัคบัก่อน กลุ่มวิชาภาษา หลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)    
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  2  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมีคุณวฒิุ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี

ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

 2. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับ การนําเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี  วิทยาลัย/คณ ะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 2 หลกัสูตร  

ไดแ้ก่ 
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- หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรี 

- หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  

(ฉบบัปี พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   จาํนวน  3  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

1.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย        

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
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1.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 2. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับ การนําเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

 

ในการน้ี  วิทยาลัย/คณ ะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 3 หลกัสูตร  

ดงัน้ี 

    1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาฝร่ังเศส (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 

 2. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  

  คณะศิลปะและการออกแบบ 

 3. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  

  คณะศิลปะและการออกแบบ 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.10  เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์   ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์    

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  คณะรัฐศาสตร์    
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา    

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบณัฑิต ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้แก่

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 

- ผศ.ดร. ชาญชยั  จิตรเหล่าอาพร 

   ทั้ งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   และคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา  มีผลงานวิจัยจากภายนอกจาํนวน 3 ทุน               

มีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ จาํนวน 3 บทความ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2560 วนัท่ี 4  ตุลาคม  2560 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  คณะรัฐศาสตร์    

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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 3.11 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์   ของคณาจารย์ประจํา 

 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยัขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มหาบณัฑิต ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 

- ผศ.ดร. จิดาภา  ถิรศิริกุล 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา  มีผลงานวิจยัจากภายนอกจาํนวน 2 ทุน มีผลงานวิจยัท่ี

ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ จาํนวน 10 บทความ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร      

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2560 วนัท่ี 4  ตุลาคม  2560 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร     

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.12 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์   ของคณาจารย์ประจํา 

 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 

- ดร.พชัร์หทยั  จารุทวผีลนุกูล 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา  มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ มากกวา่ 10 เร่ือง 

และมีผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมี ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา จาํนวน 3 คน 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 

 การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2560 วนัท่ี 4  ตุลาคม  2560 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรเปิดใหม่) บัณฑิตวทิยาลยั      

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรเปิดใหม่) บณัฑิตวทิยาลยั     

            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรเปิดใหม่) บณัฑิตวิทยาลยั  เป็นไปตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.14 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ และโทรทัศน์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์และโทรทัศน์  วิทยาลัย         

นิเทศศาสตร์ 
           

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์และโทรทัศน์  วิทยาลัย       

นิเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.15 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโฆษณา สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ 

  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทัล และสาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทัศน์   

  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั 

และสาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

           

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั 

และสาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.16 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์   
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์           

   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.17 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สถาบัน Gen.Ed.  
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สถาบนั Gen.Ed.         

   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สถาบนั Gen.Ed.   เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.18 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  3  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ/บณัฑิตวทิยาลยัและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียด   ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  3  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคฤดูร้อน/2560 

1.  สาขาวชิาการศึกษา 1 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 

รวม 3 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม      

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน             

ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  3  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.19 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 3.19.1  เร่ือง บันทกึความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

   Thoo Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Thoo Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar 
 

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบั Thoo Mweh Khee 

Graduate Fund, Myanmar โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ดงัน้ี 

   1.1 ใหโ้อกาสและทุนการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

   1.2 เพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม และความรู้ความสามารถ 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  

ท่ีประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯได้ดาํเนินการ ทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Thoo 

Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar  เม่ือวนัท่ี 1  มิถุนายน  2560 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

Thoo Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar 

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการเพือ่โปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 



45 

 

3.19.2 เร่ือง บันทกึความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

  BINUS University, Jakarta, Indonesia 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

BINUS University, Jakarta, Indonesia 

   

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ BINUS University, 

Jakarta, Indonesia โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่าง

สถาบนัการศึกษา ซ่ึงเสริมสร้างวฒันธรรม ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความสัมพนัธ์อนัยาวนาน

ระหวา่งทั้งสองประเทศ 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  

ท่ีประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้ งน้ี  มหาวิทยาลัยฯได้ดําเนินการ ทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ  BINUS University, Jakarta, 

Indonesia  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม  2560  เรียบร้อยแลว้ 

      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กับ 

BINUS University, Jakarta, Indonesia 

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการเพือ่โปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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3.19.3 เร่ือง บันทกึความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบัโรงพยาบาลอู่ทอง   
     

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั

โรงพยาบาลอู่ทอง   
   

ข้อเทจ็จริง 

  1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบั โรงพยาบาลอู่ทอง โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ ส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพทางการวิจยัและวชิาการ และยกระดบัคุณภาพงานวิจยั

แบบบูรณาการ ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัและโรงพยาบาลให้สามารถนาํไปใช้

งานทางการแพทยไ์ดจ้ริง 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  

ท่ีประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้ งน้ี มหาวิทยาลัยฯได้ดําเนินการ ทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  

โรงพยาบาลอู่ทอง  เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน  2560  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

โรงพยาบาลอู่ทอง 
 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการเพือ่โปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า น่ีเป็นตัวอย่างทีด่ีในการสร้างความร่วมมือ

 กบัโรงพยาบาลชุมชน ในอนาคตมหาวทิยาลัยกส็ามารถสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน

 อ่ืนๆ ในพืน้ที่  เช่น  โรงเรียน  องค์การปกครองท้องถิ่นฯ    เพ่ือช่วยในการพฒันาท้องถิ่น  

 และเป็นประโยชน์ในแง่การศึกษา  วจัิยของมหาวิทยาลยัด้วย 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558   และคร้ังท่ี 2/2560  วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560   ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อ

ตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ   นายประวิทย ์ 

เจตนชยั      ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  2.2  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ของ นางบุษกริน  นิติวงศ ์ 

ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560  วนัท่ี  3 ตุลาคม 2560   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณ

และคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560  

วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน

ทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   

โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนวน 1 คน  ดงัน้ี 

 

 -   นายประวทิย ์ เจตนชยั ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
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กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็น ส ม ควรอนุ มัติให้ ม ห าวิท ยาลัยดําเนิ น การแต่งตั้ งอาจารย์ 1 คน    ดํารงตําแหน่ ง                     

ผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน   1 คน    ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้   

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก

 คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต

 เรียบร้อยแล้ว) 

5. 1  เร่ือง  การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2559 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ไดแ้ต่งตั้ง  นาย วรเจตน์    ทิชินพงศ ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 4699  ของสาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2559  นั้น จากผล

การตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ  

ประจาํปีการศึกษา 2559  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  

 

1.   งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  2560    ประกอบดว้ย  

                           (บาท) 

1.1 สินทรัพยร์วม               8,807,907,428.46   

1.2 หน้ีสินและเงินกองทุน 

      1.2.1 หน้ีสิน                              3,542,300,605.38   

      1.2.2 เงินกองทุน 

               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    

               ทุนสะสม                 5,215,606,823.08                     5,265,606,823.08   

รวม                  8,807,907,428.46   
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2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  กรกฎาคม  2560     

       

รายไดร้วม                3,504,456,855.84 

ค่าใชจ่้ายรวม                3,033,197,487.52 

รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจาํปี                 471,259,368.32 

 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2559)  

  

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

โปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2559 ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5. 2  เร่ือง  การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ  และผู้รับใบอนุญาต   
 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดีเสนอ

สภาสถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใด

ท่ีมียอดติดลบก่อน 

(2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 

ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 
 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 
 

ตาม  (1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใช้

กองทุนอ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี       1,038,102,272.02 

โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 
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ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

หกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุน

ดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ    

      (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                        1,038,102,272.02 

 

การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ             ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60    622,861,363.21 

2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละ 30           311,430,681.61 

3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10   103,810,227.20 
 

1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่าง ๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                     622,861,363.21 
 

 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 

กองทุนสินทรัพยถ์าวร 28.90%  300,000,000 

กองทุนวจิยั 1.93%  20,000,000 

กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 1.93%  20,000,000 

กองทุนพฒันาบุคลากร 3.37%  35,000,000 

กองทุนสงเคราะห์ 28.90%  300,000,000 

กองทุนคงเงินตน้ 0.10%  1,000,000 

รวม 65.12%  676,000,000 

 

2.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต    ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30             311,430,681.61 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต  ร้อยละ 7.22                75,000,000.00  
 

3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10       103,810,227.20 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ร้อยละ  27.66                          287,102,272.02  
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ   และผู้รับใบอนุญาต 

ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ  และมีข้อสังเกตเพิม่เติมว่า 
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 1.  การจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ  เป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 2.  ผู้รับใบอนุญาตขอรับจัดสรรจํานวนน้อยกว่าทีก่ฎหมายกาํหนด (รับจัดสรร ร้อยละ 7.22 จากที่

กฎหมายกาํหนดไว้ไม่เกนิร้อยละ 30) 

  ซ่ึงถือเป็นการเสียสละเพ่ือประโยชน์แก่มหาวทิยาลยั 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  (ศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ  อาภาภิรม)  ได้ให้ความเห็นเพิม่เติมว่า กรรมการพจิารณาเห็นว่า 

  การดําเนินการของมหาวทิยาลยั  เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบทุกประการ  สามารถ

  จัดสรรเงินให้กองทุนต่างๆ ได้ตามทีก่ฎหมายกาํหนด และสถานะการเงินปัจจุบันถือว่ามีความ

  มั่นคง 

 

5. 3  เร่ือง  การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2560 

  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      

  มาตรา 68   ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชนประจาํปีทุกปี       
  

  ทางมหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   
  

 นาย วรเจตน์  ทชิินพงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4699 

   สาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  

   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  

   ถนนสุขมุวทิ ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง  

   จงัหวดัชลบุรี 20130 
 

   อตัราค่าตอบแทนปีละ  70,000  บาท 

   (ผูส้อบบญัชีคนเดิม อตัราค่าตอบแทนเท่าเดิมกบัปีก่อน) 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1   เร่ือง ขออนุมัติการรับรองวิทยฐานะ  ของมหาวทิยาลยัรังสิต (เพิม่เติม) 
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการรับรองวทิยฐานะ  (เพิ่มเติม) 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี กฎกระทรวง  การขอใหรั้บรองและการรับรองวทิยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. 2558 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งดาํเนินการ

ให้สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 

2558  นั้น  ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตมีหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่  จาํนวน 19 หลกัสูตร  และมีความ

ประสงคข์อให้สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองวทิยฐานะ (เพิ่มเติม)  โดยมีรายละเอียดดงั

เอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 

มาตรา 34 (2)   ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต(เพิ่มเติม)  เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2    ปีการศึกษา  2559      และภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2560    
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559     และภาคการศึกษาท่ี  1     ปีการศึกษา  2560     จาํนวน  9  คน 
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ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารคณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มี

นกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน 9  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 

ภาคการศึกษาที ่ 

1/2560 
รวม 

1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 1 1 

2. วทิยาลยันานาชาติ 1 7 8 

รวม 1 8 9 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550   ระบุวา่   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร    อนุปริญญา     ปริญญาหรือ 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี  2   

ปีการศึกษา  2559    และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2560    จาํนวน  9   คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่ 1    ปีการศึกษา  2560    

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            

ภาคการศึกษาท่ี  1     ปีการศึกษา  2560      จาํนวน  27  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 27  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2560 

1. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

2. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 7 

3. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง   1 

4. สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 

5. สาขาวชิาบญัชี 1 

6. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1 

7. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

8. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 2 

9. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 2 

10. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 7 

11. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 

12. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 1 

รวม 27 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี  1  

 ปีการศึกษา  2560     จาํนวน  27  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2560      

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา   ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2560     จาํนวน  1  คน 
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ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  1  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2560 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 1 

รวม 1 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550  ระบุวา่  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา  ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1          

ปีการศึกษา 2560     จาํนวน  1  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

6.5    เร่ือง กาํหนดการพธีิประสาทปริญญา ประจําปี  2560   

  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ขอเรียนแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ 

มหาวทิยาลยัจะจดัพิธีประสาทปริญญาประจาํปี 2560     ในวนัอาทติย์ที ่  17   ธันวาคม  2560  

ณ อาคารนนัทนาการ มหาวิทยาลยัรังสิต                                          
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.6 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2561 
 

  ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปี พ.ศ.2561  โดยจะจดัการประชุม ณ ห้องประชุม 801  ชั้น 8  อาคารอาทิตย ์

อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 
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ลาํดับที ่ วนั  เดือน  ปี 

คร้ังท่ี  1/2561 วนัพุธท่ี  21   มีนาคม   2561 

คร้ังท่ี  2/2561 วนัพุธท่ี  20   มิถุนายน  2561 

คร้ังท่ี  3/2561 วนัพุธท่ี  19   กนัยายน   2561 

คร้ังท่ี  4/2561 วนัพุธท่ี  21   พฤศจิกายน  2561 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.7 เร่ือง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะ ระดับคณะ / วทิยาลัย /  

  สถาบัน  และระดับหลกัสูตร  ประจําปีการศึกษา 2559 
 

  สาํนกังานประกนัคุณภาพ   ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน    ขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา   

“ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและขอ้เสนอแนะ  ระดบัคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั  และระดบัหลกัสูตร  

ประจาํปีการศึกษา 2559” 
 

  สํานกังานประกนัคุณภาพ   ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน  ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2559  ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  และระดับหลักสูตร  ในวนัท่ี 3 

กรกฎาคม  2560 ถึงวนัท่ี 12  ตุลาคม 2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

  ดงันั้น จึงขอนาํเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดงักล่าว ท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารเม่ือคราวประชุมวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  เรียบร้อยแลว้  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

คุณภาพการศึกษาทั้งในระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะวชิาต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

6.8 เร่ือง การขอขึน้ทะเบียนหลกัสูตร TQR ของ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

  สาํนกังานประกนัคุณภาพ  ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ขอเสนอ เร่ือง การขอข้ึน 

ทะเบียนหลกัสูตร TQR ของ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส่ือสาร   ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     ประจาํปีการศึกษา 2559   

ในวนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2560     ผลการประเมินไดค้ะแนน 3.25    อยูใ่นระดบัดี     เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

  ดงันั้นจึงขอนาํเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดงักล่าว ท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารเม่ือคราวประชุมวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  เรียบร้อยแลว้  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตรดงักล่าว

พร้อมเอกสารแนบใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับเขา้ฐานขอ้มูลหลกัสูตรคุณภาพ 

(TQR) ต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.9 เร่ือง การขอขึน้ทะเบียนหลกัสูตร TQR ของ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   

  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

  สาํนกังานประกนัคุณภาพ  ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ขอเสนอ เร่ือง การขอข้ึน 

ทะเบียนหลกัสูตร TQR ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต    สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ     วทิยาลยัเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร   ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     ประจาํปีการศึกษา 2559   

ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ผลการประเมินไดค้ะแนน 3.55  อยูใ่นระดบัดี    เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

  ดงันั้น จึงขอนาํเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดงักล่าว    ท่ีผา่นการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการบริหารเม่ือคราวประชุมวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  เรียบร้อยแลว้  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตรดงักล่าว

พร้อมเอกสารแนบใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับเขา้ฐานขอ้มูลหลกัสูตรคุณภาพ 

(TQR) ต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.10 เร่ือง แนวทางการศึกษาวจัิย ของมหาวทิยาลัย เพ่ือพฒันาประเทศ 

 กรรมการสภามหาวทิยาลยั (ศาสตราจารย ์ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี)  ไดใ้หข้อ้คิดเห็น เร่ือง 

แนวทางการศึกษาวจิยัของมหาวทิยาลยั เพื่อพฒันาประเทศ มีสาระโดยสรุป ดงัน้ี 

 1.  ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัทัว่ไปในประเทศไทย มุ่งสอนหนงัสือตามหลกัสูตรและรายวชิา  

ในขณะท่ีโลก และสังคมมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน 

 2.  มหาวทิยาลยั ควรทาํงานในเชิงยทุธศาสตร์ (นอกจากการสอนและการวิจยั)  โดยรวมกลุ่ม

อาจารยห์ลากหลาย มาช่วยกนัคิดประเด็นใหญ่ๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์ของชาติ  ซ่ึงจะเกิดการบูรณาการ

ความรู้หลายแขนง และสร้างแนวทางใหม่ๆ  ข้ึนได ้

 3.  ประเด็นเชิงยทุธศาสตร์ท่ีควรทาํ  ตวัอยา่งเช่น “ยทุธศาสตร์ชุมชนเขม้แขง็” อาจจะทาํโดย  

1 มหาวทิยาลยั ต่อ 1 จงัหวดัก็ได ้

 ประเด็น “ยทุธศาสตร์การส่ือสารเพื่อการพฒันาประเทศไทย”  หมายถึง  การใชเ้คร่ืองมือ  

เครือข่ายการส่ือสารทั้งระบบ  (โทรทศัน์   วทิย ุ  ส่ือOnline,  วรรณกรรม,   เพลง,  ดนตรี  ภาพยนตร์ฯ)  เพื่อ

สร้าง และยกระดบัความคิด  ความเขา้ใจของผูค้นในสังคม 

 4.  ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัตั้ง “สถาบนัคานธี”  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของอหิงสา และ

สันติวธีิ  ซ่ึงกรณีประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน  มีขอ้ดีเด่นในเร่ือง สันติภาพ  ทั้งท่ีมีขอ้พิพาท  มี

สงครามร้ายแรงเกิดข้ึนหลายคร้ัง  (เช่นสงครามอินโดจีน)  แต่ก็ไม่มีส่ิงตกคา้งเป็นความโกรธแคน้ฝังใจ   ซ่ึง

ต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ  ขอ้ดีเด่นดา้นน้ี  ถา้มหาวทิยาลยัจะรวบรวมคนเก่งๆ มาศึกษาวจิยั เร่ือง “สันติภาพ”  ก็จะ

เกิดบทเรียน  เกิดแนวทาง  ท่ีจะเป็นผลดีต่อโลกโดยรวม 

 5.  อธิการบดี  ไดย้กตวัอยา่งกรณี University Kuala Lumpur (UKL) วา่  แนวทางการจดั

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย มีความยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของประเทศ  กรณี UKL จดัตั้งข้ึนเพื่อ

ส่งเสริมศกัยภาพของคนมลาย ู  โดยข้ึนกบักระทรวง Regional and Rural Development ซ่ึงการบริหารงาน แม้

เป็นรัฐวสิาหกิจ  รับเงินจากรัฐบาล  แต่ก็เรียกตวัเองวา่ มหาวทิยาลยัเอกชน  จึงมีความคล่องตวั  (ปัจจุบนัมี 12 

Campus ทัว่ประเทศ ทาํพนัธกิจสนบัสนุนช่วยเหลือพฒันาคนมลาย ู ซ่ึงเป็นคนทอ้งถ่ิน)  ในการจดัทาํหลกัสูตร  

ก็มีการบูรณาการ  เพื่อให้หลกัสูตรสอดคลอ้งกบังานท่ีเป็นจริง  ไม่ติดยดึกบัโครงสร้างหลกัสูตรแบบเดิม  

เพราะฉะนั้นปริญญาจึงเป็น Engineering Technology ในดา้นต่างๆ  เช่น  Product Design,  Entrepreneurship 

เป็นตน้ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา  18.45  น. 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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