รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
8.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
11. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
3.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
4.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
6.
นายธนภัทร เอกกุล

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาด
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นายสุ ดสาคร สุ ทธาวรรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.30 น.

เนื่องจาก พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ ลาประชุ ม
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงปฏิบัติหน้ าทีป่ ระธานการประชุ ม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง
แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1
เรื่ อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2

เรื่ อง เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2557 (เพิม่ เติม) (มติเวียน ครั้งที่ 1/2558)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รังสิ ตจะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบ
ความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 คน ดังนี้
นาย ธนปั ฐม์ เกษมสานต์
คณะบัญชี
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เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2558 เรื่ อง ขออนุมตั ิ
การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ต่อท่าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2558 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.2.2 เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 (มติเวียน ครั้งที่ 2/2558)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้อง
ออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระบบ ทวิภาค รวมจํานวนทั้งสิ้ น 146 คน มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557
1.
คณะเทคนิคการแพทย์
จํานวน
146
คน
รวมทั้งสิ้ น

146

คน

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2558 เรื่ อง ขออนุ มตั ิ
การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
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ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 2/2558 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.2.3 เรื่ อง

ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้กาํ หนดให้มีการประเมินตนเองทุก 2 ปี โดยให้ดาํ เนินการ
แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 27 ธันวาคม ของทุก 2 ปี
ณ สิ้ นปี พ.ศ.2557 หรื อครบวาระ 2 ปี ของการทําหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเองแล้วเสร็ จ และงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จดั ทํารู ปเล่มส่ งให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558 โดยมีผลการประเมิน 4.74
การประเมินตนเองครั้งนี้ (ณ สิ้ นปี พ.ศ.2557) เป็ นการประเมินตนเอง ครั้งที่ 3
โดย 2 ครั้งก่อน มีผลการประเมิน ดังนี้
ครั้งแรก (พ.ศ.2554) ได้ผลการประเมิน 4.53
ครั้งที่สอง (พ.ศ.2555) ได้ผลการประเมิน 4.64
และครั้งที่สาม (พ.ศ.2557) ได้ผลการประเมิน 4.74
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

5
ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 1/2558
โดยไม่ มีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3
3.1

เรื่ อง

คําขอ

เรื่ อง ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ
ด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว)
ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่ อ ผลิ ต นั ก บริ หารเทคโนโลยี ส ารสนเทศยุ ค ใหม่ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู ้
ความสามารถการบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตอบสนองกับ
ความต้องการของภาครัฐและเอกชน ซึ่ งจะสนับสนุนให้สร้างโอกาสและมีศกั ยภาพ ในการแข่งขันในสังคมดิจิทลั
และไซเบอร์ได้อย่างเข้มแข็ง
1.2 เพื่ อมุ่ งเน้น การเพิ่ ม พู นทัก ษะและความรู ้ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ให้แก่นักบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ท้ งั จากภาครัฐและเอกชน ให้สามารถ
นําไปใช้ในการบริ หารและการดําเนิ นงานขององค์กรให้กา้ วหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านไซเบอร์ จาก
สภาวะทางสังคม การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่
1.3 เพื่อการพัฒนาอาชี พให้แก่มหาบัณฑิต โดยมีประสบการณ์เรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
จริ ง และได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ในระดับสากล
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1.4 เพื่ อผลิ ตมหาบัณฑิ ตที่ เปี่ ยมด้วย คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี จรรยาบรรณทางวิชาชี พ
รวมถึ งจิตสํานึ กในการดําเนิ นกิ จการในหน้าที่ ที่ดี (Governance) โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและ
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม
1.5 เพื่ อผลิ ตมหาบัณ ฑิ ตที่ มี ศ กั ยภาพในการประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อจัดตั้งบริ ษ ทั /
สถาบันให้บริ การด้านการฝึ กอบรม (Training Center) รวมไปถึงการเป็ นที่ปรึ กษาเฉพาะทาง เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศความมัน่ คงปลอดภัย (IT Security Consultant) ให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดว้ ยตนเองใน
อนาคต
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้

จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 3 – 6 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

-

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาเอก 3 คน และปริ ญญาโท
2 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 40 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 8
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
จากการตรวจสอบพบว่ า การขอเปิ ดดําเนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ัติก ารขอเปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ
นําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. วิชาเสริมพืน้ ฐานมีจํานวนรายวิชามากเกินไป
2. วิชาเลือก มีจํานวนรายวิชามากเกินไป ควรตัดรายวิชา ดังนี้
CSM 644 การเตรียมความพร้ อมการเป็ นผู้เชี่ ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
CSM 650 ความมั่นคงปลอดภัยอุปกรณ์ เคลื่อนที่
CSM 654 แนวโน้ มเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ให้ รวมรายวิชา CSM 636 การจัดการโครงการด้ านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับรายวิชา
CSM 640 ความมั่นคงปลอดภัยโครงข่ ายคอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง
3. ขอให้ แก้ ไขชื่ อภาษาอังกฤษของรายวิชา ดังนี้
3.1 CSM 624 Information Technology System Hacking and Testing เป็ น
Ethical Hacking และแก้ ไขชื่ อวิชาภาษาไทยให้ สอดคล้ องกับชื่ อวิชาภาษาอังกฤษด้ วย
3.2 CSM 632 Business Continuity and Resillience Management for Cybersecurity
Threat เป็ น Business Continuity Management และแก้ ไขชื่ อวิชาภาษาไทยให้
สอดคล้ องกับชื่ อวิชาภาษาอังกฤษด้ วย
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4. ขอให้ เพิม่ เนื้อหา เกี่ยวกับกระบวนการ Discipline เข้ าไปในรายวิชา CSM 601 เทคโนโลยี
สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
5. ทางหลักสู ตรควรร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐทีท่ าํ งานด้ านนีบ้ ้ าง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.1.2 หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) วิทยาลัยรัฐกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) วิทยาลัยรัฐกิจ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิ ต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) วิทยาลัยรัฐกิจ มีวตั ถุประสงค์
ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็ นผูท้ ี่มีองค์ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและทักษะที่สาํ คัญ และจําเป็ นสําหรับ
การเป็ นนักปกครองและนักการเมืองที่ดี และสามารถนําพาสังคมไปสู่ ความสันติสุขอย่างยัง่ ยืน
1.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ เป็ นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ที่สามารถ
แปลงองค์ความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาประเทศชาติบา้ นเมืองให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้
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2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้

จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 3 – 6 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

-

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 15 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 3
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2558) วิทยาลัยรัฐกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิ ต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) วิทยาลัยรัฐกิจ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ัติ ก ารขอเปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) วิท ยาลัยรั ฐกิ จ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ดําเนิ นการ
รับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ต้ องการให้ ทางหลักสู ตรเพิม่ รายวิชาเลือก ที่เกีย่ วข้ องกับความรู้ เรื่ องคอมพิวเตอร์ เรื่ องการ
อ่ านแผนทีท่ างภูมิศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐกิจ รวมถึง เรื่ อง Digital Economy
2. ขอให้ เพิม่ เนื้อหา เรื่ อง การปกครองท้ องถิ่น ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวิเคราะห์ โครงการ
การประเมินผล การเขียนแผนเพื่อรองรับงบประมาณท้ องถิ่น การวางแผนและการจัด
การเพื่อการพัฒนา ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรื อในรายวิชา POL 604 รัฐกับการพัฒนา
3. ขอให้ เพิม่ เนื้อหาเรื่ อง Social Media และ E-government ในรายวิชา POL 615 การสื่ อสาร
ทางการเมือง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

อธิการวิทยาลัยรั ฐกิจ ได้ ชี้แจงเพิม่ เติมเรื่ องลักษณะพิเศษของหลักสู ตรของวิทยาลัยรั ฐกิจที่
แตกต่ างจากสถาบันอื่น คือ
1. เน้ นหลักคิดและปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในเรื่ องสั งคมธรรมาธิปไตย ซึ่งถือ
ว่ า การปกครองโดยธรรมสํ าคัญทีส่ ุ ด
2. ให้ ความสนใจความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในโลกตะวันออกทีก่ าํ ลังก้ าวขึน้ เป็ นผู้นํา
ด้ านต่ างๆ รวมทั้งแนวคิดหรื อหลักรัฐศาสตร์ แบบตะวันออกด้ วย
3. มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ให้ มีความ เป็ นผู้นําเป็ นนักปฏิบัติ และ สํ านึกเรื่ อง
ความเป็ นพลเมือง
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ทีป่ ระชุ มได้ อนุมัติหลักสู ตร ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ และขอชมเชยทีม่ หาวิทยาลัย
รังสิ ต มีความริเริ่มหลักสู ตรวิชา และความคิดใหม่ ๆ ตลอดเวลา
3.1.3 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1.1 ผลิ ตบุ คลากรด้านวิศวกรรมชี วการแพทย์ระดับความชํานาญ ที่ มีความสามารถ
ทํางานร่ วม ให้คาํ ปรึ กษา วิเคราะห์ และแก้ปัญหากับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข
1.1.2 ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข
1.1.3 พัฒนางานวิจยั ส่ งเสริ มคุณธรรม และจริ ยธรรมในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
1.1.4 สร้างเครื อข่ายนักวิจยั สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ร่วมกับบุคลากรสาขาอื่นที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึ งสร้ างความร่ วมมื อระหว่างผูป้ ระกอบการที่ ผ ลิ ตวัส ดุ อุ ป กรณ์ การแพทย์ กับ โรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อนําผลงานวิจยั ไปใช้จริ ง หรื อผลิตในเชิงพาณิ ชย์
1.1.5 วางแผนและผลักดันมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
1.1.6 วางแผนและผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศทางด้านวิศวกรรมชี วการแพทย์ให้
เป็ นวิชาชีพ
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

14 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

41 หน่ วยกิต
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3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 10 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 2
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้ การรั บรองหลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรอง หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ นําเสนอต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น ดังนี้
1. ทางหลักสู ตรควรร่ วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในการ
จัดทําหลักสู ตรด้ วย เพื่อให้ หลักสู ตรมีศักยภาพ
2. ควรออกแบบรายวิชาใหม่ โดยไม่ นําเอารายวิชาทีม่ ีอยู่เดิมในหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ มาใช้
3. จากวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร ในข้ อ 1.3.1 “ผลิตบุคลากรด้ านวิศวกรรมชี วการแพทย์
ระดับความชํ านาญ ทีม่ ีความสามารถทํางานร่ วมให้ คําปรึกษา วิเคราะห์ และแก้ ปัญหากับ
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4.
5.

6.

7.
8.
9.

บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข” นั้น เมื่อดูจากรายวิชาทีห่ ลักสู ตรระบุไว้ ไม่ มี
รายวิชาใดทีเ่ รี ยนในห้ องปฎิบัติการ และคําอธิบายรายวิชายังไม่ มีความสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ ทผี่ ้ ูสอนต้ องการ
ควรต้ องมีตัวอย่ างอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ นักศึกษาได้ ศึกษาด้ วย
เพิม่ การสอนด้ านการเขียนโปรแกรม ด้ วยการที่หลักสู ตรกําหนด คุณสมบัติผู้เข้ าศึกษา ใน
ข้ อ 2.2.1 ต้ องเป็ นผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ นั้น ไม่ น่าจะเพียงพอ ควร
เปิ ดกว้ างให้ กบั ผู้ทสี่ ํ าเร็จการศึกษา จากสาขาทางการแพทย์ ทีม่ ีความสนใจ ด้ วย
ควรตัดรายวิชา BME 628 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว , BME 629 เทคนิคการ
ลดทอนสั ญญาณรบกวน และ BME 632 สั ญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
สั ญญาณแทรกสอด เนื่องจากเนื้อหาวิชายากเกินไป
ควรเน้ นการวิจัยต่ อยอด
ดูจากรายวิชาทั้งหมด น่ าจะเป็ นทางด้ านวิธีการจัดการอุปกรณ์ ชีวการแพทย์ พืน้ ฐาน
รายวิชาส่ วนใหญ่ เป็ นทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ มีรายวิชาใดทีเ่ กีย่ วกับชี วการแพทย์
ยังขาดความชั ดเจนในเรื่ องนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาจากหลักสู ตรนี้ จะทํางานอะไรได้ บ้าง

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชการ
ขอให้ นําหลักสู ตรกลับไปทบทวนใหม่ ปรับรายวิชาใหม่ เขียนให้ ชัดเจนว่ าคนทีจ่ บจาก
หลักสู ตร จะทํางานงานด้ านใด และต้ องการสร้ างคนแบบใด
มติทปี่ ระชุ ม
3.2 เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รปรัช ญาดุษ ฎีบ ณ
ั ฑิต สาขาวิช าผูน้ ํา ทางสัง คม ธุ รกิจและการเมือ ง (หลัก สู ต ร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) วิท ยาลัย นวัต กรรมสัง คม ได้รั บ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1
ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับรหัสทุกรายวิชา จาก SBP เป็ น CSI
2.2 เปิ ดโครงสร้างหลักสู ตรแบบ 1.1 และ แบบ 2.2
2.3 หมวดวิชาพื้นฐาน แบบ 2.1
- ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาบังคับ แบบ 2.1
- ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
2.5 หมวดวิชาเลือก แบบ 2.1
- ยกเลิกรายวิชา 9 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แบบ 1.1
รับผู้เข้ าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาโท
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.1
รับผู้เข้ าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาโท
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การสอบวัดคุณสมบัติ
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.2
รับผู้เข้ าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาตรี
ศึกษารายวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

-

48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
54 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต

-

-
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หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การสอบวัดคุณสมบัติ
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
*ไม่ นบั หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

-

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้การรั บ รองหลัก สู ต รปรัช ญาดุษ ฎีบ ณ
ั ฑิต สาขาวิช าผู น้ ําทางสัง คม
ธุ รกิจและการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทาง
สังคม ธุ รกิจและการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เพื่อให้มหาวิทยาลัย เสนอเรื่ อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ เรียงลําดับ ข้ อ 8 อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา โดยนําอาชีพ
ผู้บริหาร มาไว้ เป็ นลําดับแรก
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2. ขอให้ แก้ ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชา CSI 701ทฤษฎีสังคมวิทยาร่ วมสมัย โดยให้ ใช้
เครื่ องหมายจุลภาค (,) คั่นการเขียนชื่ อคน ของภาษาไทย เช่ นเดียวกับ ชื่ อคนของ
ภาษาอังกฤษ
3. ขอให้ สร้ างรายวิชา Digital Economy ขึน้ มาอีก 1 รายวิชา เพื่อนํามาแทนรายวิชา
CSI 709 ทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมเพื่อสั งคม
4. ขอให้ แก้ ไขชื่ อ รายวิชา CSI 711 คําว่ า “บรรษัทภิบาล” เป็ น “ธรรมาภิบาลองค์ กร”
5. ขอให้ แก้ ไขวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ ให้ ถูกต้ อง
6. ขอฝากให้ ทางหลักสู ตรเน้ นคุณภาพทางวิชาการอย่ างแท้ จริง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ ชี้แจงเพิม่ เติมว่ า มหาวิทยาลัยให้
ความสํ าคัญกับการสร้ างและพัฒนาผู้นําทุกระดับ สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
จึงประกอบด้ วยหลักสู ตรทั้งในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริญญาเอก

3.2.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ป รั บปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2547 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหมวดวิชาบังคับ
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2.1.1 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.1.2 ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชาและปรับหน่วยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.1.3 ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.1.4 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2.2 ปรับปรุ งหมวดวิชาเลือก
2.2.1 ยกเลิกกลุ่มวิชาประสาทชีววิทยา
2.2.2 ย้ายรายวิชาเดิมไปกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
2.2.3 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2.2.4 เพิม่ กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
2.2.5 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
2.2.6 กลุ่มวิชาชีวเคมี
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.2.7 กลุ่มวิชาการยศาสตร์และปั จจัยมนุษย์
- ปรับหน่วยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.2.8 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุม้ กันวิทยา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชาและปรับหน่วยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 6 รายวิชา
2.2.9 กลุ่มวิชาพยาธิ ชีววิทยา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชาและปรับหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.2.10 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2.2.11 กลุ่มวิชาสรี รวิทยา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2.2.12 ยกเลิกกลุ่มวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ และ ยกเลิกรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข.
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม
*ไม่ นบั หน่ วยกิต

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต*
36 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต*
36 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

3-6 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีว การแพทย์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิท ยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หลักสู ตรจะมุ่งเน้ นรายวิชาพื้นฐานทางด้ านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ มากเกินไป ซึ่งยังขาด
รายวิชาพืน้ ฐานทางด้ านชี วการแพทย์
2. การเขียน ข้ อ 8 อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา เขียนมากว้ างเกินไป
ต้ องเขียนให้ ชัดเจนว่ าจบจากหลักสู ตรนีไ้ ปแล้ ว จะไปทําอาชี พอะไรได้ บ้าง เช่ น อาจารย์
สาขาวิชาใดบ้ าง
3. รายวิชา BMS 632 วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 1 , BMS 633 วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 2 และ BMS
634 วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 3 ชื่ อรายวิชากว้ างเกินไป
4. การเขียนแผนพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร ต้ องเขียนให้ เห็นว่ าปรับปรุ งตาม มคอ. 7 และ
มคอ. 5 อย่ างไร
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.3 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
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คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ป รั บปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2548 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเสริ มพื้นฐานวิชาชีพและวิทยานิพนธ์จาก BTH เป็ น BIT
2.2 ปรั บ คํา อธิ บ ายรายวิ ช า BTH 692 สั ม มนา 1 (Seminar I) BTH 693 สั ม มนา 2
(Seminar II) และ BTH 694 สัมมนา 3 (Seminar III)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต*
36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต*
36 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

*ไม่ นบั หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีชีวภาพได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชี วภาพ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ม หาวิท ยาลัยเสนอเรื่ องต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ขอให้ หลักสู ตรเสริมด้ าน Bioengineering
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.2.4
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรอง หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
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ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ ห ารธุ รกิจ
ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2541 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา
2545 2548 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2.2 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
- ยกเลิกหมวดวิชาบังคับแขนง
- เพิ่มหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก ดังนี้
หมวดวิชาบังคับ
- แผน ก แบบ ก2 เพิม่ จํานวนหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต เป็ น 24 หน่วยกิต
- แผน ข เพิ่มจํานวนหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต เป็ น 24 หน่วยกิต โดยย้ายไป
อยูห่ มวดวิชาเลือก 1 รายวิชา และเพิ่มรายวิชา 3 รายวิชา
หมวดวิชาเลือก
- แผน ก แบบ ก2 เพิ่มจํานวนหน่วยกิตเป็ น 6 หน่วยกิต
- แผน ข เพิม่ จํานวนหน่วยกิตจาก 6 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับแขนง
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

-

ไม่นบั หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
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หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับแขนง
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่วยกิตรวม

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
-

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัย เสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ขอให้ นํ ารายวิช า EBS 671 การจั ด การพาณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิ ก ส์ และ EBS 682 เทคโนโลยีและ
รูปแบบธุรกิจการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ มารวมกัน และสร้ างชื่ อรายวิชาใหม่
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม
3.2.5

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะบริ หารธุรกิจ

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รการจัด การมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2548 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเลือกสําหรับแผน ข ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิตเป็ น 9 หน่วยกิต ดังนี้
- เพิ่มวิชาใหม่ 3 รายวิชา
- ยกเลิกวิชา 1 รายวิชา
2.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 3 หน่วยกิตเป็ น 6 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

วิชาเสริ มพื้นฐาน

-

ไม่นบั หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

-

21 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

-

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
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วิทยานิพนธ์

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม
ปี การศึกษา 2553
12 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
-

ไม่นบั หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

ไม่นบั หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
12 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รการจัด การมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการเป็ น
ผู ป้ ระกอบการ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ ห ารธุ ร กิจ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัย เสนอเรื่ องต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ขอให้ เปลีย่ นชื่ อรายวิชา EBS 631 การพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ น e-Business
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักสู ตรของคณะบริ หารธุรกิจ มีการปรับปรุ ง เปลีย่ นแปลง เพื่อเชื่ อมโยง
การศึกษากับภาคธุรกิจให้ มากขึน้ ด้ วยแนวคิดในการสร้ างผู้ประกอบการ โดยเฉพาะคณบดี
ปัจจุบัน คือ ดร.สั นติ กีระนันท์ มีบทบาทสํ าคัญในการเชื่ อมประสาน เพราะนอกจาก ดํารง
ตําแหน่ งคณบดีคณะบริหารธุรกิจแล้ ว ยังดํารงตําแหน่ ง รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยด้ วย
2. ปัจจุบันแนวคิดธุรกิจเพื่อสั งคม มีการขยายตัว ขอให้ พิจารณาว่านอกจากแนวคิด
ธุรกิจเพื่อธุรกิจแล้ ว หลักสู ตรนีจ้ ะเชื่ อมโยงธุรกิจเพื่อสั งคมได้ อย่างไรบ้ าง

3.2.6 หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะทัศนมาตรศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะทัศนมาตรศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะทัศนมาตรศาสตร์
ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา
2555 และ 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปลี่ยนรหัสวิชาจํานวน 3 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา จํานวน 4 รายวิชา
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- เปลี่ยนจํานวน 1 รายวิชา
- ตัดออก 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
- เปลี่ยนรหัส-ชื่อวิชาและปรับหน่วยกิตจํานวน 5 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชาจํานวน 5 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา จํานวน 4 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา-ปรับหน่วยกิต 4 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 6 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

156 หน่ วยกิต
71 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
192 หน่ วยกิต

156 หน่ วยกิต
71 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
192 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รทัศ นมาตรศาสตรบัณ ฑิต (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะทัศ นมาตรศาสตร์ เพื่ อให้มหาวิทยาลัย เสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.7 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสารสนเทศการลงทุน (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 139 หน่วยกิต เป็ น 127 หน่วยกิต
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2.2 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 103 หน่วยกิต เป็ น 91 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต เป็ น 33 หน่วยกิต
2.3.1 ตัดรายวิชาจํานวน 6 รายวิชา
2.3.2 เพิม่ รายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.3.3 เปิ ดรายวิชาจํานวน 5 รายวิชา
2.3.4 ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือกกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและสถิติประยุกต์
จํานวน 2 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 67 หน่วยกิต เป็ น 58 หน่วยกิต
2.5 หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 49 หน่วยกิต เป็ น 40 หน่วยกิต
2.5.1 ปรับเปลี่ยนชื่อและคําอธิ บายรายวิชาจํานวน 6 รายวิชา
2.5.2 เปิ ดรายวิชาจํานวน 4 รายวิชา
2.5.3 ยกเลิกรายวิชาจํานวน 2 รายวิชา
2.5.4 ย้ายรายวิชาไปยังหมวดวิชาชี พ-เลือกกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและ
สถิติประยุกต์จาํ นวน 3 รายวิชา
2.5.5 ย้ายรายวิชาไปยังหมวดวิชาชี พ-เลือกกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ การเงินและการ
ลงทุนจํานวน 2 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาชีพ-เลือกกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ การเงินและการลงทุน
2.6.1 ย้ายรายวิชามาจากวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 2 รายวิชา
2.6.2 เปิ ดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.6.3 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2.7 หมวดวิชาชีพ-เลือกกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและสถิติประยุกต์
2.7.1 ย้ายรายวิชามาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 2 รายวิชา
2.7.2 ย้ายรายวิชามาจากหมวดวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 3 รายวิชา
2.8 หมวดวิชาชีพ-เลือกกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิจ
2.8.1 เปิ ดรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา
2.9 หมวดวิชาชีพ-เลือกกลุ่มวิชาการวางแผนทางการเงิน
2.9.1 เปิ ดรายวิชาจํานวน 6 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
ก.วิชาชีพ-บังคับ
ข.วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
103 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
139 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
91 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
127 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าสารสนเทศการ
ลงทุน (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
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เห็ น ควรอนุ ม ัติก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
สารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัย เสนอเรื่ อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ขอให้ เพิม่ เนื้อหา เรื่ อง เครื อข่ ายมัลแวร์ เข้ าไปในรายวิชา INI 102 ความรู้ เบื้องต้ นทางคอมพิวเตอร์
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.3

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสู ตร :
3.3.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วและการบริ การ
วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุ รกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ

ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้
เปิ ดดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 และขอปิ ดดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2557 เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ
การท่องเที่ยวและการบริ การ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.3.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผู้ประกอบการ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ

คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ปิ ดดํา เนิ น การหลัก สู ต รการจัด การมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจ

ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ (หลักสู ตร
นานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้เปิ ดดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2549 และขอปิ ดดําเนินการ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เนื่ องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
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เห็นควรอนุมตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.3 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชี ย (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุ รกิจเอเชีย (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจ

ข้ อเท็จจริง

หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิ จเอเชี ย (หลัก สู ตรนานาชาติ ) คณะ
บริ ห ารธุ รกิ จ ได้เปิ ดดําเนิ น การตั้งแต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2555 และขอปิ ดดํา เนิ น การตั้ง แต่ ภ าค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจเอเชีย
(หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.4 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่ างประเทศและธุรกิจออนไลน์
(หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ปิดดําเนิ นการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาด
ระหว่างประเทศและธุ รกิจออนไลน์ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ และธุ รกิจออนไลน์ (หลักสู ตร
นานาชาติ) คณะบริ หารธุ รกิ จ ได้เปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2556 และขอปิ ดดําเนิ นการ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปิ ดดําเนิ นการหลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาดระหว่าง
ประเทศ และธุ รกิ จออนไลน์ (หลักสู ตรนานาชาติ ) คณะบริ หารธุ รกิ จ ตั้งแต่ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2557
เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.5 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักสู ตรนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปิดดําเนิ นการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
ธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักสู ตรนานาชาติ คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะ
บริ หารธุ รกิ จ ได้เปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 และขอปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ัติการขอปิ ดดํา เนิ น การหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การธุ รกิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสู ตรนานาชาติ คณะบริ หารธุ รกิจตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

36
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.6 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ปิ ดดําเนิ นการหลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการ
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิ ด
ดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 และขอปิ ดดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.3.7 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปิดดําเนินการหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
หลัก สู ต รศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิช านวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้เปิ ด
ดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552 และขอปิ ดดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.8 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่ างประเทศ
วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริการ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปิดดําเนิ นการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
ธุ รกิจการบริ การระหว่างประเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
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ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจการบริ การระหว่างประเทศ วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ ได้เปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 และขอปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจการ
บริ การระหว่างประเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสั งคม วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปิดดําเนิ นการหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การพัฒนาสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ได้เปิ ดดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 และขอปิ ดดําเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 เนื่องจากไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการ
พัฒนาสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.4.1 หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี

ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มี ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)

สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ

คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) สถาบันการทูตและ
การต่างประเทศ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ที่ ก าํ หนดให้ ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
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สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพือ่ ดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.3 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4.4 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มี ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
ศิลปมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิ จิท ลั อาร์ ต เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.5 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มี ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.4.6

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มี ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
ศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิช วลเอฟเฟค และสาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ อาร์ ต คณะดิ จิท ลั อาร์ ต เป็ นไปตามเกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.7 หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี

คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มี ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.8 หลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มี ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.9 หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยรัฐกิจ
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยรัฐกิจ

49
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ก ําหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมี องค์กรวิชาชี พให้มี ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยรัฐกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่ องเทีย่ ว และ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการการท่ องเที่ ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ที่ ก าํ หนดให้ ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ตั ิ แต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
ดังกล่าว ข้างต้น

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4.11 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้ านการบิน วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ที่ ก าํ หนดให้ ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5 เรื่ อง ขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจําหลักสู ตร จํานวน 70 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วย วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 70 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ
การศึ กษาทางไกลทางอิ นเทอร์ เน็ต) (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2553) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติ มีเดี ย (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่ อสร้ างสรรค์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คณะพยาบาลศาสตร์
14. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์
15. หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
16. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
17. หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบัญชี
18. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555)
คณะบัญชี
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19. หลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยดนตรี
20. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ
21. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ
22. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย์
23. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
24. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
25. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจด้านการบิน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
26. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยรัฐกิจ
27. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยรัฐกิจ
28. หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) วิทยาลัยรัฐกิจ
29. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
30. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
31. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
32. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
33. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
34. หลักสู ตรนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์
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35. หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์
36. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
37. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
38. หลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2557)
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
39. หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2555)
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
40. หลักสู ตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555)
คณะเภสัชศาสตร์
41. หลักสู ตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555)
คณะเภสัชศาสตร์
42. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะเภสัชศาสตร์
43. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คณะเภสัชศาสตร์
44. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2556) คณะเภสัชศาสตร์
45. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
คณะนิเทศศาสตร์
46. หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะนิ เทศศาสตร์
47. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555) คณะนิเทศศาสตร์
48. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะนิ เทศศาสตร์
49. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์
50. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะนิ เทศศาสตร์

56
51. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะนิ เทศศาสตร์
52. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะนิ เทศศาสตร์
53. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะนิ เทศศาสตร์
54. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555)
คณะนิ เทศศาสตร์
55. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
คณะนิเทศศาสตร์
56. หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะศิลปะและการออกแบบ
57. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
คณะศิลปะและการออกแบบ
58. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2555)
คณะศิลปะและการออกแบบ
59. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2555)
คณะศิลปะและการออกแบบ
60. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2555)
คณะศิลปะและการออกแบบ
61. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2555)
คณะศิลปะและการออกแบบ
62. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์
63. หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยดนตรี
64. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
คณะกายภาพบําบัด
65. หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ งปี 2553) คณะทันตแพทยศาสตร์
66. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554)
คณะดิจิทลั อาร์ ต

57
67. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553)
สถาบันการบิน
68. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
คณะนวัตกรรมเกษตร
69. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
70. หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะทัศนมาตรศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารนําเสนอในทีป่ ระชุ ม)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ ป รับ ปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
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ข้ อเท็จจริง

ด้วยคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะเปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
1 รายวิชา ของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) ดังนี้
CAB 111 ความรู ้เบื้องต้นทางนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
และเทคโนโลยีอาหาร
(Introduction to Agricultural Innovation, Biotechnology
and Food Technology)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิชาเลื อกเสรี หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี
ชี วภาพ (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชี วภาพ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิช าการ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.7 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะเศรษฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิช าเลื อ กเสรี หลัก สู ต รเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต (ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 3 รายวิชา
ของหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) ดังนี้
ECO 281 เศรษฐศาสตร์ การบิน
3(3-0-6)
(Aviation Economics)
ECO 282 เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Economics of Communication Arts)
ECO 283 เศรษฐศาสตร์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-Commerce Economics)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช าเลื อกเสรี หลัก สู ตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต (ฉบับ ปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2554) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่
1 เมษายน 2558 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่ อง การขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจําหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุ มตั ิการ
ขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
นิ เทศศาสตร์ และหลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ต คณะนิ เทศศาสตร์ ที่ ได้รับอนุ มตั ิ โดยรองอธิ การบดี ฝ่าย
วิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ
2. ผศ.ดร. ลักษณา คล้ายแก้ว
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดย
มีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิ ต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ และหลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ต คณะนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9 เรื่ อง ขออนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ข้อ 25 รางวัลเหรี ยญทองกิตติคุณเรี ยนดีเยีย่ ม โดยได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียด
และปรับข้อความในข้อบังคับฯ ดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญ ญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่าสภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง การออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ตั ิ ข ้อบังคับ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2558 ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 1 เมษายน 2558

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแก้ ไขหลักสู ตรทีผ่ ่ านการพิจารณาจากสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คําขอ

มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขหลั ก สู ตรที่ ผ่ า นการพิ จ ารณ าจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 15 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
2. หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558)
4. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
5. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
6. หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558)
7. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
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8.
9.
10.
11.
12.

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนต์และวีดีทศั น์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
13. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
14. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
15. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) เดิมคือ หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

ตามที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เสนอหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุ มตั ิหลักสู ตร นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาหลักสู ตร
แล้วมีขอ้ สังเกตดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลัย เสนอเอกสารหลัก สู ต รเป็ นการจัด การศึ ก ษาในระบบทวิภ าค และมี ก ารจัด
การศึกษาภาคพิเศษด้วยนั้น สํานักงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการจัดระบบการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ที่ ระบุ ว่า “ระบบการจัด
การศึ กษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาํ หนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ”
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุ งแก้ไข
เอกสารหลักสู ตรตามประเด็น ข้างต้น แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อให้การอนุ มตั ิ หลักสู ตร ก่ อนเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด”

64
ข้ อพิจารณา

ในการ ขออนุ มตั ิแก้ไขหลักสู ตรที่ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน 15 หลักสู ตร ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 3/2558
วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิแก้ไขหลักสู ตร จํานวน 15 หลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการ

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.11 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Konkuk University, Korea
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Konkuk University, Korea
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ
Konkuk University, Korea โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อแลกเปลี่ ยนบุ คลากร นักศึ กษา กํากับดู แลร่ วมกันในส่ วนของ
นักศึ ก ษาปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก แลกเปลี่ ยนข้อมู ลและเอกสารทางด้านวิช าการ แลก เปลี่ ยนวารสารและ
สิ่ งพิมพ์ และมีการจัดการด้านโครงการวิจยั การจัดอบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการอื่น ๆ ที่สอดคล้อง
กับทั้งสองมหาวิทยาลัย
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

65
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
University, Korea

เห็ นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Konkuk
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Jonkoping University Foundation, Sweden
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Jonkoping University Foundation, Sweden
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Jonkoping University Foundation, Sweden โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา จัดทํา
หลักสู ตรร่ วมกัน ทําความร่ วมมือด้านงานวิจยั แลกเปลี่ยนสื่ อการสอน ข้อมูล และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรที่จดั ทําร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

66
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา ความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Jonkoping University Foundation, Sweden
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.13 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ University of Islam Indonesia (UII)
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ University of Islam Indonesia (UII)
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Islam Indonesia (UII) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา พัฒนาโครงการ
ร่ วมกัน และการพัฒนาโครงการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และสื่ อการสอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน
ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรที่ทาํ ร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

67
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา ความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
University of Islam Indonesia (UII)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาสร้ างความร่ วมมือกับ
มหาวิทยาลัยยะลา (ปัจจุบันตั้งอยู่ทจี่ ังหวัดปัตตานี) เนื่องจาก มีชื่อเสี ยงและศักยภาพสู ง
เช่ นกัน

3.14 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kanazawa Seiryo University, Japan
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kanazawa Seiryo University, Japan
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ได้ท าํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิช าการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ
Kanazawa Seiryo University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ ยนคณาจารย์ การจัดการ
โครงการการศึกษาที่ทาํ ร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งรวมไปถึ งการประชุ มร่ วมกันและการประชุ มทางวิชาการ กิจกรรม
อื่นๆ ที่เห็นชอบจากทั้งสองสถาบัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

68
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา ความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Kanazawa Seiryo University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ จัดอบรมเตรี ยมความพร้อมก่อนสําเร็ จการศึกษา
ให้กบั นักศึกษาหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต จัดการศึกษาดูงานสํานักงานบัญชี คุณภาพ หรื อหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชี และจัดทดสอบเพื่อประเมินผลให้แก่นกั ศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

69
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.16 เรื่ อง ขอเสนอรายชื่ อ วารสารทางวิช าการให้ ส ภามหาวิท ยาลัยรั บ รอง
คําขอ
ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอรับรองวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ

เนื่ อ งด้ว ยสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ก ํา หนดระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
เพื่ อ ให้ ส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชนถื อ ปฏิ บ ัติ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน โดยหลัก เกณฑ์ ดัง กล่ าวกําหนดให้ สภา
มหาวิทยาลัยใช้รายชื่ อวารสารทางวิชาการที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กรณี ที่วารสารทางวิชาการที่ไม่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่กาํ หนด ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่มีการดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด เมื่อดําเนิ นการรับรอง
วารสารเสร็ จสิ้ นแล้วให้จดั ทําเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ กันและแจ้งให้ กกอ.ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ออก
ประกาศโดยวารสารที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับให้มีผลการบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี
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รับรอง ดังนี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้การ

1. วารสารวิช าการ สมาคมสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแห่ ง ประเทศไทย (วิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) APHEIT JOURNAL (SCIENCE & TECHNOLOGY) (รายละเอี ย ดดัง เอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิช าการ
สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ระบุวา่
ข้อ 3. ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลให้สภาสถาบันอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีกาํ หนดการเผยแพร่ ที่แน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 2 ฉบับ
(2) มีการระบุสํานักพิมพ์หรื อหน่ วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มี ห ลัก ฐานที่ ต รวจสอบได้ ว่า วารสารมี ก ารแต่ ง ตั้ง ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (peer reviewer) ที่
พิจารณาคุ ณภาพบทความที่ครอบคลุ มสาขาวิชาหรื อกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จดั ทําวารสารอยูในรายชื่ อด้วย
(5) บทความทุ กบทความมี การควบคุ ม ภาพโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ (peer reviewer) ที่ ตรง หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่ บทความที่มีผนู ้ ิ พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณี ที่บทความมีผนู ้ ิพนธ์ร่วมที่เป็ นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่าเป็ น
บทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มี บ ทคัด ย่อ ของบทความที่ เป็ นทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษทุ ก บทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็ นภาษาต่างประเทศประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็ นรู ปแบบเดียวกันในทุ ก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ตั ิ ให้ ก ารรั บ รองวารสารทางวิช าการ ที่ มี ก ารดําเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ ที่
กําหนด จํานวน 1 ฉบับ
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.17 เรื่ อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดําเนินการใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิค่าหน่ วยกิตสําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนิ นการใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
• รายวิชาปฏิบตั ิการ ภาคการศึกษาละ
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
2. หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยรัฐกิจ
• รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน

5,000.00
11,000.00
280,000.00
3,000.00
164,000.00

ในการขออนุ มตั ิ ปรับค่าหน่วยกิ ตสําหรับหลักสู ตรดังกล่ าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.18

เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการ ศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 3 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 3 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2557
3
3

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า "สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี อ ํา นาจให้ ป ระกาศนี ย บั ต ร อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 3 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 4
4.1

เรื่ อง

คําขอ
ข้ อเท็จจริง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่ อง

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

ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
1/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 2 กันยายน 2557 และครั้งที่ 4/2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน
2557 ได้ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ผศ.ดร.สานนท์
ฉิ ม มณี ประเมิ น ผลให้ ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ของ นายเกรี ยงศัก ดิ์
อุดมสิ นโรจน์ ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ของ
นายสมพงษ์ หิ รัญมาศสุ วรรณ ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช าบัญ ชี ของ นางนิ่ ม นวล วิ เศษสรรพ์
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชี ของ นางคณิ ตศร เทอดเผ่าพงศ์ ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ้ข อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าชี ว เคมี ของ นายปานั น ท์ กาญจนภู มิ
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา ของ นายวิรัช ทุ่งวชิ รกุล
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ของ นางนิ ภา กิมสู งเนิ น
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ ของ นางบุ ป ผา บุ ญ สมสุ ข
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ของ นางสาวพัชรี
รั ต นพัน ธุ์ ประเมิ น ผลให้ ผ่ านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายกฤษฎา ศรี แผ้ว
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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2.12 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ของ นางสาว
กฤตพร ลาภพิมล ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 2/2558
วันที่ 28 เมษายน 2558 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเสนอ
โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 11 คน ดังนี้
- ผศ.ดร.สานนท์ ฉิ มมณี
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายเกรี ยงศักดิ์ อุดมสิ นโรจน์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
- นายสมพงษ์ หิ รัญมาศสุ วรรณ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
- นางนิ่มนวล วิเศษสรรพ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบัญชี
- นางคณิ ตศร เทอดเผ่าพงศ์
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบัญชี
- นายปานันท์ กาญจนภูมิ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี
- นายวิรัช ทุ่งวชิรกุล
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา
- นางนิภา กิมสู งเนิน
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
- นางบุปผา บุญสมสุ ข
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- นางสาวพัชรี รัตนพันธุ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
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- นายกฤษฎา ศรี แผ้ว
- นางสาวกฤตพร ลาภพิมล

ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์

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

เห็ นสมควรอนุ มั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ นการแต่ ง ตั้ง อาจารย์ 12 คน ดํ ารงตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 11 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอ
เรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.2

เรื่ อง

คําขอ

ข้ อเท็จจริง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน จํานวน 5 คน

เนื่องด้วยอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น
มาก่อน มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการเดิมที่เคยได้รับ จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายวรชัย ศิริกุลชยานนท์ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิ วทิ ยากายวิภาค
2. Mr.Takenobu Matsuura ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาโทรคมนาคม
3. นายปฐม มณี โรจน์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. นายมนัส สังวรศิลป์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
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5. นายปณิ ธิ เนตินนั ทน์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้ผา่ นการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการพิจารณาคุ ณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้นฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 8 เมษายน 2558
2. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
2/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิ ธี การแต่ งตั้งคณาจารย์ให้ ด ํารง
ตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หมวด 4 การแต่งตั้งผูท้ ี่ เคยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน ข้อ 14 และข้อ 15
ความว่า
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศมาก่อน ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหน่งที่ไม่สูง
กว่าที่บุคคลนั้นเคยดํารงอยูก่ ็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศที่จะ
นํามาใช้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาํ หนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็ นตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นด้วย
ข้อ 15 การดําเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ตามกรณี ที่กาํ หนดในข้อ 14
ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
15.1 ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ที่จะขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ทางวิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อ 14 โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหน่งทางวิชาการเดิม
จากสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบันชั้นสู งเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรื อ
สถาบันชั้นสู ง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผนู ้ ้ นั ได้เคยรับแต่งตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
หรื อสถาบันชั้นสู งต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา
15.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดําเนิ นการหมวดที่ 2 ก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
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ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดําเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ท้ งั 5 คน ดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ อง แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2558
สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ เรื่ อง แผนการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2558 โดยได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัย
รังสิ ตเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 จึงขอนําเสนอผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2558 เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวางแผน ได้ช้ ีแจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า
คณะกรรมการได้กาํ หนดขอบเขตการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบ 4 ด้าน คือ
- การตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
- การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control)
- การตรวจสอบภายใน โดยจําแนกเป็ น
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
2. การตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
- การตรวจสอบการบริ หารจัดการ (Management Audit)

มติทปี่ ระชุ ม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทีป่ ระชุ มอนุมัติแผนการตรวจสอบ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต
เสนอ และมีข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. แผนการตรวจสอบทีน่ ําเสนอ เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยทัว่ ไป ซึ่งมี
ความละเอียดเพียงพอ
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2. การแยกหน่ วยงานสํ านักงานตรวจสอบ ออกมาต่ างหาก เป็ นหลักการทีถ่ ูกต้ อง
ปัจจุบันหน่ วยงานนีใ้ นหลายมหาวิทยาลัยยังสั งกัดสํ านักงานอธิการบดี ในอนาคตหากมีการ
จัดตั้งสํ านักงานสภามหาวิทยาลัย ก็ควรให้ หน่ วยงานนี้ขนึ้ ต่ อสภามหาวิทยาลัย
3. เนื่องจากการบริ หารเป็ นอํานาจของอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย เป็ นผู้กาํ กับดูแล
จึงได้ เกิดแนวคิดให้ มี Audit Committee ของสภา ซึ่งมีขนาดเล็กๆ เช่ น ประกอบด้ วยกรรมการ
5 คน กําหนดความรู้ เฉพาะทีส่ ํ าคัญ 4 ด้ าน คือ การเงิน, การบริ หารงานบุคคล, การบริหาร
องค์ กร, การวัดและประเมินผล โดยกรรมการกําหนดหัวข้ อตรวจสอบ เพื่อติดตามว่ าฝ่ าย
บริหารได้ ทาํ ตามยุทธศาสตร์ ทวี่ างไว้ หรื อไม่ โดยการทํางานก็จะมีการหารื อกับฝ่ ายบริ หารทุก
ขั้นตอน รวมทั้งผลการตรวจสอบก็ต้องนําไปเสนอให้ ฝ่ายบริหารทราบก่อน เพื่อทบทวนข้ อมูล
ร่ วมกัน ซึ่งการตรวจสอบเช่ นนีถ้ ือว่ าเป็ นเครื่ องมือช่ วยการบริหาร มิใช่ การจับผิด
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่ อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปี 2556-2557
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้
กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ประจําปี 2556-2557 โดยให้คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็ นประธาน ทําหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ทั้งนี้ ให้เริ่ มดําเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 และรายงานผล
การประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558)
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ จึงขอนําเสนอผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ประจําปี 2556-2557 เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์ กรรมการประเมินฯ ได้ช้ ีแจงที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในเรื่ องการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย กรรมการประเมินผลทั้งสามคนให้คะแนน ในระดับดีเยีย่ มทั้งหมด
2. ในเรื่ องวิธีการบริ หารและกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ กรรมการประเมินผลทั้งสามคน ให้คะแนนประเมินอธิ การบดีในระดับดีเยีย่ ม ดีเยีย่ ม และดีมาก
3. ในเรื่ องภาวะผูน้ าํ ของอธิ การบดี
กรรมการประเมินผลทั้งสามคน ให้คะแนน
ประเมินอธิ การบดี ในระดับดีเยีย่ มทั้งหมด
4. ในประเด็นเรื่ อง การมีบทบาทชี้นาํ สังคมของอธิ การบดี กรรมการประเมินผลทั้ง
สามคน ให้คะแนนประเมินอธิ การบดี ในระดับดีเยีย่ มทั้งหมด
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เมื่อรวมผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน จึงได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
อธิ การบดีประจําปี พ.ศ. 2556 – 2557 ในระดับ 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 (ในรอบปี 2554 – 2555 คณะกรรมการ
ประเมินผลชุดที่มีองค์ประกอบเดียวกันนี้ ได้ให้คะแนนประเมินอธิ การบดีในรอบระยะเวลานี้เท่ากับ 4.83)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุ มให้ ความเห็นชอบผลการประเมินตามทีค่ ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่ อง

การแต่ งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

ข้ อเท็จจริง

เพื่อความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงเห็นควรแต่งตั้ง
ให้บุคลากรดํารงตําแหน่ง ดังนี้
1. นายสุ ดสาคร สุ ทธาวรรณ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
2. นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
จึงเรี ยนมาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 8

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

รายงานกิจกรรมพิธีเปิ ดสถาบันจีน-ไทย ณ ศาลากวนอิม

เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดําเนินมาเป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ซึ่ งตั้งอยู่ ณ ศาลากวนอิม และได้เสด็จทอดพระเนตร ละครเรื่ อง ซู สีไทเฮา เดอะ มิวสิ คลั ณ ศาลาดนตรี สุ ริยเทพ
โดยมหาวิทยาลัยได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ และด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ นล้นพ้น
มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอภาพกิจกรรมและบรรยากาศของงาน ให้สภามหาวิทยาลัยได้
รับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

(รายละเอียดตาม VTR)
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่ อง อื่นๆ
9.1 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 120 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิท ยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 120 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
3. คณะเภสัชศาสตร์

รวม

ภาคการศึกษาที่
2 /2557
7
111
2
120

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

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 120 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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9.2

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 30 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 30 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
5. สาขาวิชานิติศาสตร์
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
7. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
8. สาขาวิชาดนตรี
9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
11. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2557
8
1
2
1
3
1
1
1
5
6
1
30

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

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 19.00 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

