รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
3.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
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.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
12. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
13
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
14. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
15. นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์
16. นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

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

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
4.
นายเชิญพร เต็งอานวย

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุ มเวลา

17.35 น.

3.1 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รปรัช ญาดุษ ฎี บ ณ
ั ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรปรัช ญาดุษ ฎีบ ณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 63 หน่วยกิต เป็ น 60 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
ตัดรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
2.3 หมวดวิชาบังคับ ปรับหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็ น 21 หน่วยกิต
ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาเลือก
ตัดรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
โครงสร้ าง
โครงสร้ าง
หมวดวิชา
เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
หลักสู ตรเดิม
หลักสู ตรปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2555
ปี การศึกษา 2560
แบบ 2.1 (สาหรับผู้จบปริ ญญาโท)
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
24 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต
63 หน่ วยกิต
60 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ ง และให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ ง และให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.2 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบัน
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2546 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2549 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาพื้นฐาน 2 รายวิชา ย้ายเป็ นหมวดวิชาบังคับ
2.3 หมวดวิชาบังคับ
ตัดรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 ปรับเพิ่มหน่วยกิต จานวน 3 หน่วยกิต
แผน ข ปรับเพิ่มหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
ตัดรายวิชา จานวน 13 รายวิชา
เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก จานวน 6 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

หมวดวิชา
แผน ข
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.3 หลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2552 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชา จาก ITE เป็ น DIT
2.2 แบบ 2.1 ปรับจานวนหน่วยกิต ดังนี้
หมวดวิชาบังคับ จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.3 แบบ 2.2 ปรับจานวนหน่วยกิต ดังนี้
หมวดวิชาบังคับ จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก จาก 9 หน่วยกิต เป็ น 21 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
(เน้ นการทาดุษฎีนิพนธ์ )

หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

หมวดวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.4 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2544 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2547 2550 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
เปลี่ยนชื่อวิชา จานวน 2 รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาและแก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาเลือก
แก้ไขคาอธิ บายรายวิชา กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 1 รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา กลุ่มวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล จานวน 1 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 5 รายวิชา แบ่งเป็ น
1) กลุ่มวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล 1 รายวิชา
2) กลุ่มวิชาการจัดการเครื อข่าย 2 รายวิชา
3) กลุ่มวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ 2 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
- หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

หมวดวิชา
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุม 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บปรุ ง และให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต ) (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ได้ รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตร
ในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต)
Master of Science Program in Information Technology Management
(Internet-based Distance Education)
เป็ น หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
Master of Science Program in Computer and Information Management
(Internet-based Distance Education)
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
จาก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science
(Information Technology Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Information Technology Management)

เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science
(Computer and Information Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Computer and Information Management)
2.3 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต
2.4 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก ITM เป็ น CIM ในบางวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชา
2.5 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
เปลี่ยนรหัสวิชาและแก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาบังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
2.7 หมวดวิชาเลือก
ยกเลิกกลุ่มวิชา จานวน 2 กลุ่มวิชา คือ
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2) กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่
2.8 เปลี่ยนรหัสวิชาวิทยานิพนธ์
2.9 เปลี่ยนรหัสวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.10 เปลี่ยนรหัสวิชาการสอบประมวลความรู ้

-

-

3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

หมวดวิชา
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2560

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

18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิหลัก สู ตรและการปรั บปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.6 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เพิ่มคุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษา
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี วิท ยาศาสตรบัณฑิ ต หรื อ วิศ วกรรมศาสตร
บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง หรื อ
เป็ นไปตามเกณฑ์การรับสมัครของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2) มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร และ/หรื อผลการเรี ยนเฉลี่ยวิชาเอก
ไม่ต่ากว่า 2.75 หรื อตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสู ตร
3) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็ นไปตามเกณฑ์การรับสมัครของสถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรื อตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสู ตร
2.2 หมวดรายวิชาเสริ มพื้นฐาน
ปรับรายวิชา จาก ENG 500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
เป็ น ENL 500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
*ไม่นบ
ั หน่วยกิต

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

50 หน่วยกิต

50 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2 เรื่ อง

ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
คณะเทคนิ ค การแพทย์ มี ค วามประสงค์ข อเปิ ดรายวิช าเลื อ ก หลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) จานวน 4 รายวิชา เพื่อตอบสนองปั ญหา
สังคมในปั จจุบนั และเป็ นการเรี ยนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ งจะทาให้นกั ศึกษา
ได้รับประสบการณ์ ตรง และสามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้เพื่ อให้ประสบความส าเร็ จในอาชี พ ต่อไป โดยมี
รายวิชาดังต่อไปนี้
1. MTH 681 ความเป็ นผูป้ ระกอบการสาหรับนักเทคนิคการแพทย์
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Medical Technologist)
2. MTH 682 วิทยาการข้อมูลสาหรับเทคนิคการแพทย์
3(3-0-6)
(Data Science for Medical Technology)
3. MTH 691 เทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Assisted Reproductive Technology)
4. MTH 692 เทคนิคปฏิบตั ิการเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ในมนุษย์ 3(3-0-6)
(Human Assisted Reproductive Technology in laboratory)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชาเลือก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติปรับรายวิชาเสริมพื้นฐาน หลักสู ตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับรายวิชาเสริ มพื้นฐาน หลักสู ตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
ข้ อเท็จจริง
วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์จะขอปรับรายวิชาเสริ มพื้นฐาน หลักสู ตรนานาชาติ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับรายวิชาเสริ มพื้นฐาน หลักสู ตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ
นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.4 เรื่ อง

ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะขอเปิ ดรายวิชาภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้น และระดับ
กลาง จานวน 9 รายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัย/คณะต่างๆ ที่สนใจได้เลือกลงทะเบียน
เรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป นอกเหนื อจากรายวิชาภาษาเกาหลีข้ นั พื้นฐานใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
KOR 121 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
(Korean I)
KOR 122 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
(Korean II)
KOR 223 ภาษาเกาหลี 3
3(2-2-5)
(Korean III)
KOR 224 ภาษาเกาหลี 4
3(2-2-5)
(Korean IV)
KOR 321 การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
(Korean Reading and Writing)
KOR 341 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
(Korean Listening-Speaking I)
KOR 342 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
(Korean Listening-Speaking II)
KOR 314 วัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
(Korean Culture)
KOR 315 ภาพยนตร์ และดนตรี เกาหลีผา่ นสื่ อร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Korean Movies and Music through Contemporary Media)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

คณะศิลปศาสตร์

เพื่อนาเสนอต่อสภา

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.5 เรื่ อง

ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี สานักงานวิเทศสั มพันธ์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ข้ อเท็จจริง
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
IRS 102 ความรู ้เบื้องต้นการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN)
IRS 103 การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Journey)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ 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 ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6 เรื่ อง

ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 8 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่ง
หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ปริ ญญาโท
1.1.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่าง
น้อย 3 คน
1.1.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
1.2 ปริ ญญาเอก
1.2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่าง
น้อย 3 คน
1.2.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจานวนนั้นต้อง
เป็ นผู ม้ ี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผู ้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่ า ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสู ตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จานวน 8 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะศึกษาศาสตร์
2. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์
3. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะบริ หารธุ รกิจ
4. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
5. หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะบริ หารธุ รกิจ
6. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
7. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่า นี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์ผูร้ ั บ ผิด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจ า
หลักสู ตร เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. ศรัณย์ ธิติลกั ษณ์
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานที่สอดคล้องกับการอนุ มตั ิ คือ ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา มีทุนวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน 7 ทุน และมีผลงานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน 4 บทความ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผา่ นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดาเนินการหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขภาพระหว่ างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปิดดาเนินการหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมตั ิปิดดาเนินการหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุ ขภาพระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้นไป เนื่ องจากเงื่อนไขการทา
ความร่ วมมือทางวิชาการ กับ The School of Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University
ประเทศสวีเดน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน สิ้ นสุ ดลง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปิ ดดาเนิ นการหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสุ ขภาพ
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้นไป เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.9 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิ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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิ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 านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพือ่ นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.11 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
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 ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า 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 ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการ
บริ การ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิ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 “สภาสถาบันมี อ านาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการ
บริ การเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.13 เรื่ อง ขออนุมัติการรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการรับรองวิทยฐานะ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ดาเนิ นการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558 โดยมีหลักสู ตรปรับปรุ ง จานวน 114 หลักสู ตร และหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนิ นการใหม่
จานวน 5 หลักสู ตร โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ 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
การขอรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอรั บ รองวิท ยฐานะ ของมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.14 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 3 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 3 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2/2559
1
2
3

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า "สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี อ านาจให้ ป ระกาศนี ย บัต ร อนุ ป ริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิ การให้ปริ ญญาแก่ ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2559 จานวน 3 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.15 เรื่ อง ขอยกเลิกการปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่
4/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และเสนอให้แพทยสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น
ขณะนี้ แพทยสภาได้ออกประกาศ ที่ 12/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์การขอเปิ ดดาเนินการ/
ปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทางวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ต้องปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การขอ
เปิ ดดาเนินการ/ปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ ฉบับดังกล่าว วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ จึงขอยกเลิกการปรับปรุ งหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) และจะ
ใช้หลักสู ตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2555) ต่อไปก่อน จนกว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จะทาการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ ของแพทยสภาต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.20 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

