รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้น 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.ไพรัช ธัชยพงษ์
5.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
10. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
11. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
12. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
14. นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์
15. นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

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

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
3.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
4.
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
5.
นายเชิญพร เต็งอานวย

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุ มเวลา

17.30 น.

3.1 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิช าอาชญาวิท ยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการ
บริ หารงานยุติธรรม
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชญาวิ ท ยาและการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม
(หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ ห ารงานยุติธ รรม มี วตั ถุ ประสงค์ใ นการขอเปิ ด
ดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตดุษฏีบณ
ั ฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปั ญหา และเป็ น
ผูน้ าความคิดทั้งทางปฎิบตั ิและทางวิชาการในการนาองค์ความรู ้นวัตกรรมทางอาชญาวิทยาและการบริ หารงาน
ยุติธรรมมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกระบวนการยุติธรรม และสังคมไทยในปั จจุบนั อย่างเป็ น
รู ปธรรม
1.2 เพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถในระดับ สู งด้ า นการวิ จ ัย
สร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่ เพื่อนามาปรับใช้แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งศึกษาวิจยั ในประเด็นที่มีความสาคัญต่อ
กระบวนการยุติธรรมตอบสนองความต้องการของสังคม
1.3 เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน ผลิตดุษฎีบณั ฑิตให้มีคุณธรรม และจริ ยธรรมในวิชาชีพ
และเป็ นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานให้กบั บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
1.4 เพื่อผลิตตาราหนังสื อ ผลงานทางวิชาการทั้งของคณาจารย์และดุษฎีบณั ฑิต
1.5 เพื่ อ เป็ นเวที แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น สร้ า งเครื อข่ า ยทางวิ ช าการใน
ระดับอุดมศึกษาสถาบันวิจยั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ

2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
แบบ 2.1
รายละเอียด
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
51 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 3 คน โดยจะ
รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 15 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 5
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริ หารงานยุติธรรม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม ได้ผา่ น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิช าอาชญาวิท ยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการ
บริ หารงานยุติธรรม เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงาน
ยุติธรรม เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ เปิ ดดาเนิ นการหลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรผูช้ ่ วยพยาบาล
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรผูช้ ่ วยพยาบาล (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะพยาบาล
ศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
ภายหลัง ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลัก สู ต ร ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาจะมี ค วามสามารถและ
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลบุ ค คลด้ า นความต้อ งการขั้น พื้ น ฐานในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต ร
ประจาวัน การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ และการฟื้ นฟูสภาพ
ภายใต้การควบคุมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล หรื อการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
1.2 ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรค และความ
ต้องการของผูป้ ่ วยและญาติ ตามที่ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การพยาบาล หรื อ การ
พยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย
1.3 ช่ วยจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และสิ่ งแวดล้อมในการตรวจรั กษาพยาบาลที่ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
1.4 ช่ วยท าการปฐมพยาบาลเบื้ องต้นในภาวะฉุ กเฉิ น ภายใต้ความควบคุ มของผู ้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.5 มีทศั นคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคล
1.6 มี มนุ ษยสั มพันธ์ ที่ ดีในการปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับผูป้ ระกอบวิชาชี พ การพยาบาล
หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทีมสุ ขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.7 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ นการหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรผูช้ ่ วยพยาบาล (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559)
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดาเนินการหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรผูช้ ่ วยพยาบาล (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2559) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร
3.2.1 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญา
วิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงาน
ยุติธรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม ได้รับอนุญาตให้เปิ ด
ดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
Master of Public Administration Program in Criminology and Criminal
Justice Administration
เป็ น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
Master of Arts Program in Criminology and Criminal Justice Administration
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
จาก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม)
Master of Public Administration (Criminology and Criminal Justice
Administration)
เป็ น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม)
Master of Arts (Criminology and Criminal Justice Administration)
2.3 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต
จาก 21 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต

2.5 หมวดวิชาบังคับ มีการปรับ ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2) ปรับรหัสวิชาแล้วย้ายรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกมาเป็ นหมวดวิชาบังคับ 1 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาเลือก มีการปรับ ดังนี้
1) ปรับรหัสวิชาแล้วย้ายรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกไปเป็ นหมวดวิชาบังคับ 1 รายวิชา
2) เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา
3) เพิ่มรายวิชา 2 รายวิชา
4) เปลี่ยนชื่อวิชา 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ 2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาด้วยตนเอง
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญา
วิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงาน
ยุติธรรม ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 5 เมษายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการ
บริ หารงานยุติธรรม เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการ
สอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาบังคับ
1. เปลี่ยนรหัสรายวิชาและแก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2. ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายรายวิชาไปอยูใ่ นหมวดวิชาเลือก จานวน 1 รายวิชา
4. แก้ไขชื่อวิชาและคาอธิ บายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
5. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาเลือก
1. ตัดรายวิชา จานวน 14 รายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชาและแก้ไขรายวิชา จานวน 8 รายวิชา
3. แก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 8 รายวิชา
5. ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับและแก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
-

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.3 เรื่ อง

ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิ ต
ศึกษา พ.ศ. 2559
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ได้อ อกประกาศ เรื่ อ ง เกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สู ตรระดับ บัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อให้ขอ้ บังคับ ฯ ดังกล่ าว สอดคล้องและเป็ นไปตามเกณฑ์ ฯ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขออนุ มตั ิแก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อพิจารณา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ได้ผา่ นการ
พิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย รั ง สิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2559 วัน ที่
4 พฤษภาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.4

เรื่ อง

ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้ วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2559
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ได้อ อกประกาศ เรื่ อ ง เกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 นั้น เพื่ อ ให้ ข ้อ บัง คับ ฯ ดัง กล่ า ว สอดคล้อ งและเป็ นไปตามเกณฑ์ฯ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขออนุ มตั ิแก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 มาตรา 34 (2) ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง ออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อพิจารณา
ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ว่าด้วย การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2559 ได้ผ่า นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย รั งสิ ต ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559 วันที่ 4
พฤษภาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2559 เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.5

เรื่ อง

ขออนุมัติข้อกาหนดมหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2559

คาขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิขอ้ กาหนดมหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2559
ข้ อเท็จจริง

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของข้อกาหนดมหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2553
ดังนั้นเพื่อให้ขอ้ กาหนดมีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็ นปั จจุบนั ฝ่ ายวิชาการจึงขออนุมตั ิขอ้ กาหนดมหาวิทยาลัย
รังสิ ต พ.ศ. 2559
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 มาตรา 34 (2) ระบุ ว่ า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง ออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อพิจารณา

ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2559 ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หาร ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิขอ้ กาหนดมหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2559 ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จานวน 12 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
วิท ยาลัย นิ เ ทศศาสตร์ มี ค วามประสงค์จ ะขอปรั บ ปรุ ง แผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) จานวน 12 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2. หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
3. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
5. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศั น์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
6. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
7. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
8. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
9. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
11. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบท และการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

12. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิปรับปรุ งแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จาก
หลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ของ วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิปรับปรุ งแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จาก
หลัก สู ตรสู่ รายวิช า (Curriculum Mapping) ของ วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ดังกล่ าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7 เรื่ อง การขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร :
3.7.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ในการขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ให้แก่ นักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิ น 8 คน
จานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดย
มีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2558 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.2 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ ต ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงาน
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ศ. วัฒนะ จูฑะวิภาต
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดี บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพการทาวิจยั จานวน 1 ชิ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
ศิล ปมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ อาร์ ต คณะดิ จิทลั อาร์ ต ได้ผ่า นการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.8.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมกฎหมายและการพัฒนา (หลักสู ตรเปิ ดใหม่ )
คณะนิติศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมกฎหมายและการพัฒนา (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ก ารเปิ ดหลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จ การทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรมกฎหมายและการพัฒนา (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) คณะนิ ติศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.2

หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.3 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.4 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.5 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.6 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สาขาวิช าวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ ง หลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สาขาวิช าวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.7 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.8 หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบัญชี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบัญชี
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะบัญชี เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชี พ คณะศิลปศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.11 หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.12

หลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชอุตสาหการ และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสั ชกรรม
คณะเภสั ชศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8.13 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิ คการแพทย์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา
วิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.9 เรื่ อง ขอปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสู ตร จานวน 11 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2558 “อาจารย์ประจาหลักสู ตร” หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณสมบัติตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสู ตรที่
เปิ ดสอน ซึ่ ง มี หน้า ที่ ส อนและค้นคว้า วิจยั ในสาขาวิช าดัง กล่ า ว ทั้ง นี้ ส ามารถเป็ นอาจารย์ป ระจาหลัก สู ตรหลาย
หลักสู ตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ตอ้ งเป็ นหลักสู ตรที่อาจารย์ผนู ้ ้ นั มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสู ตร
“อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริ หารและพัฒนาหลักสู ตร
การเรี ยนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุ มคุ ณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสู ตร อาจารย์
ผูร้ ั บผิดชอบหลัก สู ตรต้องอยู่ประจาหลักสู ตรนั้นตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึ กษา โดยจะเป็ นอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบ
หลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุ วทิ ยาการหรื อสหวิทยาการ ให้เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรได้อีกหนึ่งหลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ดังนี้
2.1 ปริ ญญาโท “อาจารย์ประจาหลักสู ตร” มีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั “อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร” จานวนอย่างน้อย 3 คน มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่ าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
2.2 ปริ ญญาเอก “อาจารย์ประจาหลักสู ตร” มีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อ
ขั้น ต่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ และมี ผ ลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ ง ตั้ง ให้ บุ ค คลดารง
ตาแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่า งน้อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่า งน้อย 1
รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั “อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร” จานวนอย่างน้อย 3 คน มี
คุ ณวุฒิป ริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่ า หรื อขั้นต่ า ปริ ญญาโทหรื อเที ย บเท่ า ที่ มี ตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ การเผยแพร่ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
ในการนี้ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จานวน 11 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์
2. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
3. หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2554) คณะบัญชี
4. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
5. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะบัญชี
6. หลักสู ตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์
7. หลักสู ตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ.2555) คณะเภสัชศาสตร์
8. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
คณะพยาบาลศาสตร์
9. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์
10. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์
11. หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ ต (ฉบับปี พ.ศ. 2554)
คณะดิจิทลั อาร์ ต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิปรับปรุ งรายชื่ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อ
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา สาหรั บหลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชา สาหรับหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
ข้ อเท็จจริง
สถาบันภาษาอังกฤษ มีความประสงค์จะขอเปิ ดดาเนิ นการเพื่อจัดการเรี ยนการสอนเสริ ม
รายวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎี บณ
ั ฑิต กรณี ที่มีผลคะแนนสอบหรื อมีคุณสมบัติไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้นไป จานวน
2 รายวิชา ดังนี้
ENL 600 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักศึกษา
3(3-0-6)
หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
(Preparatory English for Graduate Students)
ENL 601 ภาษาอังกฤษสาหรับเสนอผลงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
(English for Academic Presentations)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุ ม ัติ ข ออนุ ม ัติเ ปิ ดรายวิชา ส าหรั บ หลัก สู ต รปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ได้ผ่า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชา สาหรับหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอ
เรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.11 เรื่ อง ขออนุมัติปรับรหัสวิชา และคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับ หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บรหัส วิชา และค าอธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรั บ
หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
ข้ อเท็จจริง
สถาบันภาษาอังกฤษ ขออนุมตั ิปรับรหัสวิชา จาก ENG 500 เป็ น ENL 500 และปรับ
คาอธิ บายรายวิชา โดยให้เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
เดิม
ขอปรับใหม่
ENG 500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) ENL 500 ภาษาอังกฤษสาหรั
3(3-0-6)
บบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
(English for Graduate Studies)
ศึกษาและพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษโดยเน้นที่
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง และ
การพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนา การเขียนทางวิชาการ การอ่าน เพื่อจับใจความสาคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช้
เพื่อเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษ ศัพท์ทวั่ ไปและศัพท์เทคนิค การนาเสนอความคิดเห็นเชิง
เพื่อทาความเข้าใจเรื่ องที่อ่านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่ อภิปราย และให้เหตุผลสนับสนุนทั้งด้านการพูดและการ
เป็ นทั้งศัพท์เทคนิคและที่ไม่ใช่ เนื้อหาเอกสารที่ใช้นามาจาก เขียน
หนังสื อพิมพ์ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสื อ
Development of listening and reading skills to
ตาราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
conceptualize main points of complex technical and nonStudy and develop English language skills with technical texts, skills in presenting viewpoints giving
the emphasis on reading comprehension in content areas, arguments and counter arguments both orally and in
academic writing to supplement student’s ability to read writing.
and understand technical as well as non-technical
English. Course materials will be taken from newspapers,
journal articles, Internet websites as well as textbooks
which are relevant to the student’s field of study.

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุ ม ัติ ป รั บ รหัส วิ ช า และค าอธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอัง กฤษส าหรั บ หลัก สู ต ร
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2559 วัน พุ ธ ที่ 4
พฤษภาคม 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติก ารปรั บรหัส วิชา และค าอธิ บ ายรายวิชาภาษาอัง กฤษส าหรั บ หลัก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
ข้ อเท็จจริง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีความประสงค์จะขอเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม)
ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพื่อให้นกั ศึกษาได้
มีทกั ษะทางด้านการคิ ดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา รวมถึ งความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบื้ องต้น ผ่าน
อุปกรณ์ภายนอกมาเป็ นตัวขับเคลื่อนกระบวนการการเรี ยนรู ้ จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
CIT 100 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในงานสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Computer Application for Creative works)

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) ได้ผา่ นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.13 เรื่ อง การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ และบันทึกข้ อตกลงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Saint-Louis University Brussels, Belgium
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ และบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Saint-Louis University Brussels, Belgium
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ และบัน ทึ ก ข้อ ตกลงการ
แลกเปลี่ ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ Saint-Louis University Brussels, Belgium โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิชาการและผูบ้ ริ หาร แลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาโครงการวิจยั
ร่ วมกัน แลกเปลี่ ยนสื่ อการสอน เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึ งการประสานงานผ่านสานักงานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับโครงการที่ทาร่ วมกัน
2. สาระสาคัญในร่ างบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารท าบันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ และบันทึ ก ข้อ ตกลงการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Saint-Louis University Brussels, Belgium

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.14 เรื่ อง

การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Kyung Hee University, Korea (ต่ ออายุ)

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท าบันทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Kyung Hee University, Korea (ต่ออายุ)
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Kyung Hee University, Korea (ต่ออายุ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนา
หลักสู ตรการศึกษาร่ วมกัน การทาวิจยั ร่ วมกันระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และโครงการความ
ร่ วมมืออื่นๆ ระหว่างสถาบัน
2. สาระสาคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต Kyung Hee
University, Korea (ต่ออายุ)

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.15 เรื่ อง

การทาบันทึกข้ อตกลง ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Stenden University Asia B.V. , และ Stenden University of Applied Sciences (ต่ ออายุ)

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Stenden
University Asia B.V. , และ Stenden University of Applied Sciences (ต่ออายุ)
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลง ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ Stenden
University Asia B.V. , และ Stenden University of Applied Sciences (ต่ออายุ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
2. สาระสาคัญในร่ างบันทึกข้อตกลง ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การทาบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Stenden University
Asia B.V. , และ Stenden University of Applied Sciences (ต่ออายุ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.16 เรื่ อง

การทาบันทึกข้ อตกลง ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Graduate School of Engineering Chiba University, Japan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Graduate School of
Engineering Chiba University, Japan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Graduate
School of Engineering Chiba University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจยั
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การทาวิจยั การสัมมนา และการประชุมระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร
ร่ วมกัน รวมถึงโครงการความร่ วมมืออื่นๆ ระหว่างสถาบัน
2. สาระสาคัญในร่ างบันทึกข้อตกลง ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Graduate School of
Engineering Chiba University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.17 เรื่ อง

การทาบันทึกข้ อตกลง ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Teikyo Heisei University, Japan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Teikyo
Heisei University, Japan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Teikyo Heisei
University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
และการทาวิจยั
2. สาระสาคัญในร่ างบันทึกข้อตกลง ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยรั ง สิ ต กับ Teikyo Heisei
University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.18 เรื่ อง การทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Northern Colorado, U.S.A.
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
University of Northern Colorado, U.S.A.
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ
University of Northern Colorado, U.S.A. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. สาระสาคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University
of Northern Colorado, U.S.A.
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
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3.19 เรื่ อง

ขอนุมัติค่าหน่ วยกิตสาหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดาเนินการใหม่

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ หลัก สู ต รที่ ข อเปิ ดด าเนิ น การใหม่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดาเนินการใหม่
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
 ค่าเล่าเรี ยนเหมาจ่ายปี การศึกษาละ
 ค่าเล่าเรี ยนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
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