การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตร
3.1.1 เรื่อง หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะศิลปะและการออกแบบ
3.1.2 เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะกายภาพบาบัด
3.2 เรื่อง ขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.3 เรื่อง การขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ
3.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.5 เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
3.6 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
3.6.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
3.6.3 หลักสูตรเทคโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
3.7 เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต
กับ Kyushu Dental University, Japan
3.8 เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
3.9 เรื่อง ขอเสนอรายชื่อ วารสารทางวิชาการให้ส ภามหาวิทยาลัย รับรอง
3.12 เรื่อง ขออนุมัติค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสูตรที่เปิดดาเนินการใหม่

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้มาประชุม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
8.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
9.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร นามวงศ์พรหม
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
14. นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ลาประชุม
1.
พลอากาศเอกกาธน สินธวานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต

เริ่มประชุมเวลา

17.30 น.

3.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะศิลปะและการออกแบบ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้อเท็จจริง
1. หลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการออกแบบ (หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559)
คณะศิลปะและการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2546 , 2551 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีการปรับปรุงดังนี้
2.1 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต รวม จาก 42 หน่วยกิต เป็น 43 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาบังคับ
2.2.1 เปิดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
2.2.2 ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2.2.3 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต แผน 8 จาก 24 หน่วยกิต เป็น 25 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือก
2.3.1 ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
2.3.2 ปรับชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.3.3 เปิดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา

3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ โครงสร้างหลักสูตรเดิม
ปีการศึกษา 2554 ได้ดังนี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ฯ
กระทรวง ศธ.

โครงสร้างหลักสูตรเดิม
ปีการศึกษา 2554

โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง
ปีการศึกษา 2559

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 3-6 หน่วยกิต
-

24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
25 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

43 หน่วยกิต

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบั นอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่นว่ านี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุมั ติห ลัก สู ตรและการปรั บปรุงหลัก สูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รศิ ล ปมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการออกแบบ
(หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2559) คณะศิล ปะและการออกแบบ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558

ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติการขอปรับ ปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.1.2 เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะกายภาพบาบัด
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบาบัด
ข้อเท็จจริง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะ
กายภาพบาบัด ได้รับอนุญาตให้เปิดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2530 และต่อมาได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2532 2542 2544 2552 และ 2556
2. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต เป็น 146 หน่วยกิต
2.2 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต
เป็น 110 หน่วยกิต ดังนี้
2.2.1 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 88 หน่วยกิต เป็น 92 หน่วยกิต
2.2.2 ปรับรหัสวิชา และ/หรือ ชื่อวิชา และ/หรือ คาอธิบายรายวิชา และ/หรือ
หน่วยกิต และ/หรือ เงื่อนไขการเรียน จานวน 33 รายวิชา
2.2.3 เปิดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.2.4 ตัดรายวิชาออก จานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเที ยบกับ โครงสร้างหลักสูตรเดิม
ปีการศึกษา 2556 ได้ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพกายภาพบาบัด
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง
ปีการศึกษา 2556
30 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง
ปีการศึกษา 2559
30 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพกายภาพบาบัด
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง
ปีการศึกษา 2556
106 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
88 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
142 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง
ปีการศึกษา 2559
110 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
146 หน่วยกิต

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบั นอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่นว่ านี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุมั ติห ลัก สู ตรและการปรั บปรุงหลัก สูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้อพิจารณา
การขอปรับปรุง และให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบาบัด ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม (มติเวียน) ครั้งที่ 3/2558
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบาบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบาบัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา

18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.2 เรื่อง ขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร จานวน 23 หลักสูตร
ข้อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 เรื่อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจานวนนั้นต้องเป็นผู้มี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่าง
น้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2558 เรื่อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้อ งทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
หนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ปริญญาโท อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร ต้องเป็นอาจารย์ ประจาหลัก สูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย
3 คน และอาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2.2 ปริญญาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
และอาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า

รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น และต้ อ งมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
ในการนี้ วิทยาลัย /คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จานวน 23 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
12. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
13. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบารุงอากาศยาน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

14. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2254) คณะเศรษฐศาสตร์
16. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
17. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
18. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
19. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะศิลปศาสตร์
20. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบัญชี
21. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
22. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
23. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะเทคโนโลยีอาหาร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบั น อุดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่ านี้ใ ห้ร วมถึง อนุ มัติ หลัก สูต รและการปรับ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.3 เรื่อง

การขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ
ข้อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาหนดขั้นตอนและหลักการขออนุมัติการ
ขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ขอเสนอข้ อ มู ล ของคณาจารย์ ห ลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ ที่ได้รับอนุมัติโดยรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา จานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร. อรรถพล ควรเลี้ยง
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
เกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจัย ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้อพิจารณา
การขออนุ มั ติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรัง สิต ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่
3 มิถุนายน 2558
ข้อเสนอ
เห็ น ควรอนุ มั ติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คาขอ
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558)
ข้อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เสนอหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร นั้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาหลัก
สูตรดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตร ดังนี้
1. การกาหนดระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค และมีการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (S)
ในแผนการเรียนชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนก่อนการศึกษาภาคปกติ จึงไม่
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยรังสิต
อนึ่ง การจัดการเรียนการศึกษาพิเศษ (S) มีลักษณะการจัดการศึกษาที่เทียบเคียงกับการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยรังสิต จึง
ควรจัดไว้ในแผนการศึกษาที่ต่อจากภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาจึงจะเหมาะสม
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุง
แก้ไขเอกสารหลักสูตรตามประเด็น ข้างต้น แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้การอนุมัติหลักสูตร ก่อน
เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

ข้อเสนอ
เห็ น ควรอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขหลั ก สู ต ร จ านวน 4 หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.5 เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ข้อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์ จะเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาทุกวิทยาลัย /คณะ/สถาบัน และทุก
ชั้นปี ได้มี ความรู้เกี่ ยวกับ คุณค่ าของเงิ น เพื่อนาไปสู่ก ารออม การวางแผนทางการเงิน และการลงทุน
จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
INI 100 การลงทุนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Investment in Daily Life)
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลัก สูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้อพิจารณา
ในการขอเปิ ดรายวิ ช า ในหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ว ไป (ฉบับปรั บปรุง พ.ศ. 2556) ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ (มติเวียน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติการขอเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพื่อ
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา

18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.6 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ ไขเพิ่ มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มีอ านาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จ การทั่ วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

ข้อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา

18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.6.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ ไขเพิ่ มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มีอ านาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จ การทั่ วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.6.3 หลักสูตรเทคโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรเทคโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ ไขเพิ่ มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มีอ านาจหน้ าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จ การทั่ วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรเทคโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.7 เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต
กับ Kyushu Dental University, Japan
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ Kyushu Dental University, Japan
ข้อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ
Kyushu Dental University, Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยในระดับคลินิก การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อการสอนในสาขาวิชาที่มีความสนใจตรงกัน แลก
เปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร และพัฒนาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
2) สาระสาคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัติการทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Kyushu
Dental University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.8 เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว
ข้อเท็จจริง
1) สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว กับ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
3. ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
5. การดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) สาระสาคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อเสนอ
เห็นควรอนุมัตกิ ารทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
กับ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.9 เรื่อง ขอเสนอรายชื่อ วารสารทางวิช าการให้ สภามหาวิท ยาลัยรั บ รอง
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิต ขอรับรองวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อเท็จจริง
เนื่ อ งด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
เพื่ อ ให้ ส ถาบั นอุด มศึ ก ษาเอกชนถื อปฏิบั ติเป็ นมาตรฐานเดีย วกั น โดยหลัก เกณฑ์ ดั งกล่ า วก าหนดให้ สภา
มหาวิทยาลัยใช้รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กรณีที่วารสารทางวิชาการที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่กาหนด ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อดาเนินการรับรอง
วารสารเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วกันและแจ้งให้ กกอ.ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศโดยวารสารที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับให้มีผลการบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้การ
รับรอง ดังนี้
1. Rangsit Journal of Educational Studies (รายละเอีย ดดังเอกสารแนบ)
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบีย บคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ การพิ จารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ระบุว่า
ข้อ 3. ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลให้สภาสถาบันอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ
(2) มีการระบุสานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่
พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทาวารสารอยูในรายชื่อด้วย

(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง หรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่าเป็น
บทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มี บ ทคั ด ย่ อ ของบทความที่ เ ป็ น ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษทุ ก บทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อเสนอ
เห็นสมควรอนุมั ติใ ห้ก ารรับรองวารสารทางวิชาการ ที่มีก ารดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนด จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

3.12 เรื่อง ขออนุมัติค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสูตรที่เปิดดาเนินการใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสูตรที่ขอเปิดดาเนินการใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรเปิดดาเนินการใหม่
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

อัตราค่าเล่าเรียน
3,500.00
217,000.00

ในการขออนุมัติค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอ
เห็นสมควรอนุมัติค่าหน่วยกิต สาหรับหลักสูตรที่ขอเปิดดาเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

