รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานที่ประชุม
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการ
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
กรรมการ
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการ
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
กรรมการ
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
กรรมการ
8.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
กรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
กรรมการ
11. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
กรรมการ
12. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
กรรมการ
13. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการ
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
15. นายเชิญพร เต็งอํานวย
กรรมการ
16. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
กรรมการ
ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
4.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
5.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ

2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นางวรภาณุ์ อุดล
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

15.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.35 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง
แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1
เรื่ อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2

เรื่ อง เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2560 และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2560
และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 มี
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้
ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ นําไปใช้ประกอบการ
สมัครงาน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อนําไปเพื่อปรับวุฒิและเลื่อนขั้นตําแหน่งงาน โดยมีผสู ้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2560 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,227 คน มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
1.
คณะศิลปศาสตร์
จํานวน
2
คน
2.
คณะบริ หารธุ รกิจ
จํานวน
13
คน

3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คณะศิลปะและการออกแบบ
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะดิจิทลั อาร์ ต
บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

1
1
2
5
1
9
4
8
5
51

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์
จํานวน
33
คณะบริ หารธุ รกิจ
จํานวน
384
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
จํานวน
129
คณะศิลปะและการออกแบบ
จํานวน
8
คณะกายภาพบําบัด
จํานวน
1
คณะเทคโนโลยีอาหาร
จํานวน
1
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จํานวน
2
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จํานวน
23
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน
30
คณะวิทยาศาสตร์
จํานวน
9
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
จํานวน
42
วิทยาลัยนานาชาติ
จํานวน
23
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
จํานวน
113
คณะนิติศาสตร์
จํานวน
22
คณะเศรษฐศาสตร์
จํานวน
12
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
จํานวน
9
วิทยาลัยดนตรี
จํานวน
9
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จํานวน
49
คณะบัญชี
จํานวน
52
วิทยาลัยนานาชาติจีน
จํานวน
2
สถาบันการบิน
จํานวน
9

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4
22.
23.
24.

คณะดิจิทลั อาร์ ต
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมชี วการแพทย์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

2
83
2
1,049

1.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน
127

คน
คน
คน
คน
คน

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 และ2 ปี การศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 1,227 คน
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2561 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2560 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 1/2561 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 4/2560 โดยไม่ มีการแก้ไข

5
ระเบียบวาระที่ 3
3.1

เรื่ อง

คําขอ

เรื่ อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ
ด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)

ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและ
นิติวทิ ยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงาน
ยุติธรรม (หลักสู ตรสหวิทยาการ)
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลักสู ตรสหวิทยาการ) มีวตั ถุประสงค์ในการ
ขอเปิ ดดําเนิ นการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุกต์ และบูรณา
การศาสตร์ ทางด้านอาชญาวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.2 เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ค วามรู ้
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และนําความรู ้ ไปปฏิ บตั ิให้เกิ ดประโยชน์ต่อหน่ วยงาน ควบคู่กบั การเน้น
การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
1.3 เพื่ อสนับสนุ น ผลักดัน ให้สั งคมได้ตระหนัก เล็งเห็ นความสําคัญของปั ญหา
และกําหนดมาตรการในการแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
1.4 เพื่ อ พัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นอาชญาวิ ท ยาและนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ เป็ น
การศึกษาแบบสหวิทยาการสําหรับเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญของการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ในระดับที่สูงขึ้น
2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตร
ใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม เป็ นความร่ วมมือระหว่างสถาบันอาชญา
วิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิ คการแพทย์ ในการบูรณาการความรู ้ดา้ น
อาชญาวิทยา การบริ หารงานยุติธรรมและวิทยาศาสตร์ เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้แบบสหวิทยาการ
(ซึ่ งประกอบด้วยความรู ้ดา้ นอาชญาวิทยา วิทยาศาสตร์ นิ ติศาสตร์ และการบริ หารงานยุติธรรม) และนําความรู ้
ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม
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3. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
90 หน่ วยกิต
81 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
126 หน่ วยกิต

4. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 4 คน และระดับ
ปริ ญาโท 2 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 30 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 5
5. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรับ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับ รองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาอาชญา
วิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม ได้ผา่ น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้ การรั บรองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการ
บริ หารงานยุติธรรม (หลักสู ตรสหวิทยาการ) เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2552
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ัติ ก ารขอเปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิ ติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงาน
ยุติธรรม (หลักสู ตรสหวิทยาการ) เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการศึก ษาระบบสองภาษา (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2557
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 แก้ไขรหัสวิชาทุกวิชา จาก EDU เป็ น EDB
2.2 ปรับแผนการเรี ยน แผน ก แบบ ก 2 โดยแบ่งออกเป็ น 2 แผนการเรี ยน ดังนี้
2.2.1 แผนการเรี ยนที่ 1 ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
2.2.2 แผนการเรี ยนที่ 2 ไม่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
2.3 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
2.3.1 แก้ไขรหัสวิชาจํานวน 2 รายวิชา
2.4 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาบังคับ เป็ น หมวดวิชาแกน
2.4.1 ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต
2.4.2 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2.4.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
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2.5 เปลี่ยนชื่อหมวดวิชาเลือก เป็ น หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.5.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กําหนดจํานวนหน่วยกิต ดังนี้
- แผนการเรี ยนที่ 1 เรี ยน 15 หน่วยกิต
- แผนการเรี ยนที่ 2 เรี ยน 12 หน่วยกิต
2.5.2 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 12 รายวิชา
2.5.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2.6 เพิ่มหมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ สําหรับแผนการเรี ยนที่ 1 และ
เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 2 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2557 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
(แผนการเรียนที่ 1: ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก 2
(แผนการเรียนที่ 2: ไม่ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
45 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

-

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

-

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ระบบสองภาษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าการศึก ษาระบบสองภาษา (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะศึก ษาศาสตร์ เพื่ อ นํา เสนอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.2 หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2532 ต่อมาได้ปรั บปรุ งหลักสู ตรในปี
การศึกษา 2538 2542 2545 2549 2550 และ 2555

10
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับแก้หวั ข้อวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2.2 ตัดคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในส่ วน (แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ )
2.3 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 260 หน่วยกิต เป็ น 254 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.4 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 223 หน่วยกิต เป็ น
218 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.4.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต
จาก 14 หน่วยกิต เป็ น 7 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
2.4.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิม่ จํานวนหน่วยกิต
จาก 61 หน่วยกิต เป็ น 66 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชาและเพิ่มหน่วยกิต 1 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 9 รายวิชา
2.4.3 วิชาชีพ ยกเลิกการแบ่งกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ และ กลุ่มวิชาชีพ-เลือกบังคับ
และ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 148 หน่วยกิต เป็ น 145 หน่วยกิต
มีรายละเอียดดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 14 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 8 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา และเพิ่มหน่วยกิต จํานวน 3 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา และลดหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 17 รายวิชา
- ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพเลือกบังคับ/เปลี่ยนชื่อวิชา รหัสวิชา
และโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
20

20

20
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3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตร
ตาม มคอ.1

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

31 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
223 หน่ วยกิต
14 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
218 หน่ วยกิต
7 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
145 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

260 หน่ วยกิต

254 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 156 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 192 หน่ วยกิต
และไม่ เกิน 263 หน่ วยกิต

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

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.3 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริ การ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริ การ

ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรเทคโนโลยีบ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าศิล ปะและเทคโนโลยีก ารประกอบอาหาร
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 141 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 105 หน่วยกิต เป็ น 99 หน่วยกิต
2.2.1 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- แบ่งกลุ่มวิชา ออกเป็ น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
- ตัดรายวิชาจํานวน 8 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 8 รายวิชา
2.2.2 หมวดวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 75 หน่วยกิต เป็ น 69 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาชีพ-บังคับ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 45 หน่วยกิต เป็ น 39 หน่วยกิต
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มีรายละเอียดดังนี้
- ตัดรายวิชาจํานวน 8 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 7 รายวิชา
- ย้ายมาจากวิชาฝึ กปฏิบตั ิงาน 3 รายวิชา
- วิชาเลือกทางภาษา ตัดรายวิชาจํานวน 3 รายวิชา และ เปิ ดรายวิชาใหม่
จํานวน 9 รายวิชา
2.2.4 หมวดวิชาโท
- เปิ ดรายวิชาให้นกั ศึกษาต่างสาขาวิชา เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโท
จํานวน 6 รายวิชา
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
ค. วิชาเลือกทางภาษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
(มคอ. 1)
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
105 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
-

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

75 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

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

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าศิล ปะและ
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้ผา่ น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรั บปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช า
ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.4 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริ การ
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริ การ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าอุต สาหกรรมบริ ก าร (หลัก สู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญาดังนี้
จาก ชื่ อหลักสู ตร
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ภาษาไทย

: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in International Hospitality and
Tourism (International Program)
เป็ น ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริ การ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hospitality Industry
(International Program)
จาก ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (International Hospitality and Tourism)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.บ. (ธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (International Hospitality and Tourism)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริ การ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Hospitality Industry)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.บ. (อุตสาหกรรมบริ การ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Hospitality Industry)
2.2 เปลี่ยนหรัสวิชาจาก IHT เป็ น IHI
2.3 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 136 หน่วยกิต เป็ น 130 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 97 หน่วยกิต เป็ น 94 หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต เป็ น 24 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อรหัสวิชาและปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ และเปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต เป็ น 70 หน่วยกิต
1) วิชาชีพ-บังคับ มีรายละเอียด ดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 6 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
20
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20
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2) วิชาชีพ-เลือก ปรับจํานวนหน่วยจาก 6 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
และเปลี่ยนเงื่อนไข
จาก ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยน 2 รายวิชา จากกลุ่มวิชาชีพเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เป็ น ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาชีพเลือก-ภาษา 15 หน่วยกิต และ
เรี ยนวิชาชีพเลือกทัว่ ไป 15 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาโท
- ยกเลิกกลุ่มวิชาโท
2.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
- ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้

20

20

20
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20

20

20

20

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
ก. วิชาชีพ-เลือกภาษา
ข. วิชาชีพ-เลือกทัว่ ไป
กลุ่มวิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิต
136 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
130 หน่ วยกิต

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

การขอปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าอุต สาหกรรม
บริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้ผา่ นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
อุตสาหกรรมบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.5 หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการเขี ยนบทและการกํากับภาพยนตร์ และ
โทรทัศน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
- ปรับรหัสวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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2.2 หมวดวิชาบังคับ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1/ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

ไม่นบั รวมหน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

ไม่นบั รวมหน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

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

ไม่นบั รวมหน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

ไม่นบั รวมหน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเขียน
บทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ เทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.6 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ มัลติแพลตฟอร์ ม
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ ม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ ม (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การ
ศึกษา 2531 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 2555 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญาดังนี้
จาก ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Radio and Television
เป็ น ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
มัลติแพลตฟอร์ ม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Multi-Platform Radio and Television
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จาก ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

: นิเทศศาสตรบัณฑิต
(วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Radio and Television)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Radio and Television)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต
(วิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ ม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Multi-Platform Radio and Television)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ ม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts
(Multi-Platform Radio and Television)
เปลี่ยนหรัสวิชาจาก RTV เป็ น MRT
ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 9 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ย้ายมาจาก วิชาชีพ-บังคับ มาอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 10 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
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3. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิทยุและ
โทรทัศน์มลั ติ แพลตฟอร์ ม (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิทยุและโทรทัศน์ ม ลั ติ แพลตฟอร์ ม (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ เพื่ อนําเสนอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.7 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการประชาสั ม พัน ธ์ และสื่ อสารองค์ ก ร
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2534 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 2555 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญาดังนี้
จาก ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Public Relations
เป็ น ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Public Relations and Corporate Communications
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2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

จาก ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Public Relations)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Public Relations)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Public Relations and Corporate Communications)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Public Relations and
Corporate Communications)
เปลี่ยนหรัสวิชาจาก PRS เป็ น PRC
ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา
3. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
5. ย้ายไปอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
6. ปรับรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ย้ายมาจาก วิชาชีพ-บังคับ มาอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
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2.7 กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2. ตัดรายวิชา จํานวน 7 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
ประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์และสื่ อสารองค์กร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.8 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่ อสร้ างสรรค์
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่ อสร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช านวัตกรรมการโฆษณาและสื่ อสร้ างสรรค์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2535 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 2555 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญาดังนี้
จาก ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Advertising
เป็ น ภาษาไทย : หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่ อสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Innovative Advertising and Creative Media
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จาก ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

:
:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)
Bachelor of Communication Arts (Advertising)
นศ.บ. (การโฆษณา)
B.Com.Arts (Advertising)
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นวัตกรรมการโฆษณาและสื่ อสร้างสรรค์ )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Innovative Advertising and Creative Media)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (นวัตกรรมการโฆษณาและสื่ อสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts
(Innovative Advertising and Creative Media)
เปลี่ยนหรัสวิชาจาก ADS เป็ น IAM
ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 11 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2. ตัดรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
โฆษณาและสื่ อสร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการโฆษณาและสื่ อสร้างสรรค์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.9 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ ดิจิทัล (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ ดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2536 ต่อมา
ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 2555 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญาดังนี้
จาก ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศั น์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Motion Picture and Video
เป็ น ภาษาไทย : หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in Digital Film
จาก ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และวีดิทศั น์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Motion Picture and Video)
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ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

นศ.บ. (การภาพยนตร์และวีดิทศั น์)
B.Com.Arts (Motion Picture and Video)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์ ดิจิทลั )
Bachelor of Communication Arts
(Digital Film)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (การภาพยนตร์ ดิจิทลั )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Digital Film)
2.2 เปลี่ยนหรัสวิชาจาก MPV เป็ น DFM
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 11 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.6 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ปรับรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 9 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.7 กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
- ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

:
:
:
:

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
กลุม่ วิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์
ดิจิท ลั (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
การภาพยนตร์ ดิจิท ลั (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิเทศศาสตร์ เพื่ อ นํา เสนอต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยกรรมการมีข้อแนะนําเพิม่ เติมว่ าคุณภาพเยาวชนเป็ นเรื่ องใหญ่
ของประเทศ ปัจจุบันมีกฎหมายจัดตั้งสภาเยาวชนระดับตําบล คณะนิเทศศาสตร์ มี
ศักยภาพทีจ่ ะร่ วมมือกับสภาเยาวชน
โดยส่ งเสริมให้ มีการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีการผลิตสื่ อ
Digital ในระดับชุ มชน ซึ่งจะทําให้ เกิดการผลิตสื่ อที่หลากหลายจากชุ มชนและเยาวชน

3.2.10 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทัล (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่ อดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่ อดิจิท ลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2535
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2544 2548 2553 2555 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญาดังนี้
จาก ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Digital Journalism
เป็ น ภาษาไทย : หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่ อดิจิทลั
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Content and Digital Media
จาก ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์ ดิจิทลั )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Digital Journalism)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (วารสารศาสตร์ ดิจิทลั )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Digital Journalism)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (คอนเทนต์และสื่ อดิจิทลั )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Content and Digital Media)
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ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (คอนเทนต์และสื่ อดิจิทลั )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Content and Digital Media)
2.2 เปลี่ยนหรัสวิชาจาก DJR เป็ น CDM
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 11 รายวิชา
2. ปรับรหัสวิชา ชื่ อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 9 รายวิชา
2.6 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
1. ปรับรหัสวิชา ชื่ อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2. ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.7 กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับรหัสวิชา ชื่ อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. ปรับรหัสวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4. ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
กลุม่ วิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และ
สื่ อดิจิท ลั (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิเทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอนเทนต์และสื่ อดิจิท ลั (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ เพื่ อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.11 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2548 ต่อมา
ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 2555 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2.3 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ย้ายไปวิชาชีพ-เลือก และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
2. ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 4 รายวิชา
3. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา
4. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
5. ย้ายมาจากวิชาชีพ-เลือก ปรับคําอธิ บายรายวิชาและปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
6. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
2. ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายไปอยูว่ ชิ าชีพ-บังคับ และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
4. ย้ายไปอยูว่ ชิ าชีพ-บังคับ ปรับคําอธิ บายรายวิชา และปรับโครงสร้าง
หน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
5. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
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2. ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
3. ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
4. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสื่ อสารการ
แสดง (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่ อสารการแสดง (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ เพื่ อ นํา เสนอต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.12 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารการตลาดดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญาดังนี้
จาก ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Marketing Communication
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เป็ น ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย

: หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสาร
การตลาดดิจิทลั
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Digital Marketing Communication
จาก ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่ อสารการตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Marketing Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (สื่ อสารการตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Marketing Communication)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่ อสารการตลาดดิจิทลั )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Digital Marketing Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (การสื่ อสารการตลาดดิจิทลั )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Digital Marketing Communication)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา
2. ย้ายไปอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก และปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
5. ย้ายไปอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
6. ย้ายไปอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
7. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ตัดรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 8 รายวิชา
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3.
4.
5.
6.

ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ และปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา
จํานวน 1 รายวิชา
2.6 กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
4. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
5. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการสื่ อสาร
การตลาดดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่ อสารการตลาดดิ จิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.13 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช ามัล ติ มี เดี ย (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555 และ 2558

40
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
3. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
3. ปรับชื่อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
4. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.6 กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช ามัล ติ มี เดี ย
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.14 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การกีฬา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ การกีฬา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ต่อมา
ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญาดังนี้
จาก ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Sports Communication
เป็ น ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การกีฬา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
Sports Communication
จาก ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่ อสารการกีฬา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Sports Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (สื่ อสารการกีฬา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Sports Communication)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ การกีฬา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
(Sports Communication)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ การกีฬา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Sports Communication)
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2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 6 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
3. ย้ายไปอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
4. ย้ายมาจากวิชาชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
5. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
4. ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
5. ตัดรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2.6 กลุ่มวิชาโท มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
กลุม่ วิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
การกี ฬ า (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิ เทศศาสตร์ ก ารกี ฬ า (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ เพื่ อ นํา เสนอต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.15 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การ ศึกษา 2531 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 2555 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2. ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

46

หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการ
กํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561) วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการ
เขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.16 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2546 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2558
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับปรุ งดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
2. ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. ตัดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1. ตัดรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2. ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 3 รายวิชา
2.5.1 กลุ่มวิชาชีพ-เลือกเฉพาะกลุ่ม
1) กลุ่มวิชาการโฆษณา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
- ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
- ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
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3) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
- ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ตัดรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
4) เพิม่ กลุ่มวิชาชีพ-เลือกเฉพาะกลุ่ม จํานวน 1 กลุ่ม คือ
กลุ่มวิชาผลิตสื่ อภาพและเสี ยง และเปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2558 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
- วิชาชีพ-เลือกเฉพาะแขนง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ )
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
3.3 เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ั ติ เปิ ดรายวิ ช าเลื อ ก (เพิ่ ม เติ ม ) หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

ข้ อเท็จจริง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ขอเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ใน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) เพื่อ
เพิ่มองค์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์การในระดับก้าวหน้า จํานวน 1 รายวิชา
ดังนี้
ITM 621 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์การ
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning Systems)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้ผ่าน
การพิ จารณาจากคณะกรรมการวิช าการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2561 วันพุ ธที่ 7 กุ ม ภาพันธ์ 2561 เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ เปิ ดรายวิ ช าเลื อ ก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาเลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
ข้ อเท็จจริง

เนื่ อ งด้ ว ย หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์
คณะวิศวกรรมชี วการแพทย์ มี ความประสงค์ ขอเปิ ดรายวิช าในหมวดวิชาเลื อก (เพิ่มเติม) เนื่ องจากมี ความ
พร้ อ มของห้ องปฎิ บ ัติ ก ารและอาจารย์ผูส้ อน เพื่ อรองรั บ ความต้องการของนัก ศึ ก ษา และเป็ นทางเลื อ กใน
การศึกษาเพิ่มเติม ประกอบการทําวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่นกั ศึกษาสนใจ จํานวน 16 รายวิชา ประกอบด้วย
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1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมคลินิก จํานวน 11 รายวิชา ดังนี้
BME 641 วัสดุชีวภาพ
(Biomaterials)
BME 642 ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ
(Biocompatibility)
BME 643 การออกแบบวัสดุของพอลิเมอร์ ฐานชีวภาพ
(Material Design of Bio-based Polymers)
BME 644 วัสดุที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและชีวภาพ
(Naturally and Biologically Inspired Materials)
BME 645 วิศวกรรมชี วเคมี
(Biochemical Engineering)
BME646 ชีวสารสนเทศศาสตร์
(Bioinformatics)
BME647 เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรมชี วการแพทย์
(Biomedical Engineering Economics)
BME 651 ระบบการจัดการการบํารุ งรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
สําหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
(Computerized Maintenance Management System
in Medical Applications)
BME 652 ความมัน่ คงทางด้านข้อมูลและระบบทางการแพทย์
(Security for Medical Information and Medical System)
BME 653 ปั ญญาประดิษฐ์และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์
(Artificial Intelligence and Medical Expert Systems)
BME 654 การบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสําหรับ
วิศวกรรมชี วการแพทย์
(Database Management System in Biomedical Engineering)
2. กลุ่มวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้
BME 661 จุลทรรศนศาสตร์ ช้ นั สู งสําหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Advanced Optical Microscopy for Biomedical Engineering)
BME 662 อุปกรณ์ไบโอเซนเซอร์ แสงขั้นสู ง
(Advanced Optical Biosensors)
BME 663 การจําลองระบบทางแสง
(Optical System Simulation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BME 664 แสงเรขาคณิ ตขั้นสู ง
(Advanced Geometric Optics)
BME 665 ฟูเรี ยร์ ของคลื่นแสง
(Fourier Optics)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิช าในหมวดวิช าเลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (ฉบับ ปี พ.ศ. 2558) คณะวิศวกรรมชี วการแพทย์ ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช าในหมวดวิช าเลื อก (เพิ่มเติ ม ) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

3.5 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา ในกลุ่มวิชาเอกเลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิช าในกลุ่ ม วิช าเอกเลื อ ก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
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คณะศิ ล ปศาสตร์ ขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าเอกเลื อ ก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ตร
ศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ (ฉบับ ปี พ.ศ. 2560) คณะศิ ล ปศาสตร์ มี ค วามประสงค์ข อเปิ ด
รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก (เพิ่มเติม) จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
ENG 214 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริ กนั ผ่านสื่ อสมัยใหม่
3(3-0-6)
(British and American Culture through Modern Media)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก (เพิ่มเติม) หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช าในกลุ่ ม วิช าเอกเลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ตรศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.6 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจําหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิ ต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ ที่ ได้รับอนุ มตั ิ โดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
- รศ.ดร. กฤษดา เกิดดี

ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมี หลักฐานแสดงศัก ยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา เป็ นผลงานที่ ได้รับ การตี พิ ม พ์เผยแพร่ และมี จาํ นวน
นักศึ กษาที่ รศ.ดร. กฤษดา เกิ ดดี เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์หลัก และสําเร็ จการศึ กษาแล้ว จํานวน
2 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

3.7 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์
ประจําหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
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ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิ ต
สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ อาร์ ต ที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติโดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิช าการ ในการขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
- ศ.วัฒนะ จูฑะวิภาค
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมี หลักฐานแสดงศัก ยภาพ ในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา เป็ นผลงานที่ ได้รับ การตีพิ ม พ์เผยแพร่ และมี จาํ นวน
นักศึกษาที่ ศ.วัฒนะ จูฑะวิภาค เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก และสําเร็ จการศึกษาแล้ว จํานวน 4 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศิลป
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ อ าร์ ต คณะดิ จิ ท ั ล อาร์ ต ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
3.8 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขอแต่ งตั้งผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะ แห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริ หารงานยุติธรรม สถาบันอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านบัณฑิตศึกษา เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ของหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม และหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการ
บริ หารงานยุติธรรม
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ข้ อเท็จจริง

สถาบันอาชญาวิท ยาและการบริ หารงานยุติธ รรม มี ความประสงค์ขออนุ ม ตั ิ แต่ งตั้ง

ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านบัณฑิ ตศึกษา เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ร่วม และอาจารย์ผูส้ อบ
วิทยานิ พนธ์ของหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม และ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม จํานวน 4 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุ ณีย ์ กัลยะจิตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านบัณฑิตศึกษา เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ของหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริ หารงานยุติธรรม และหลักสู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิท ยาและการบริ หารงาน
ยุติธรรม ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้ง
ที่ 8/2560 เมื่อวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส รองศาสตราจารย์
ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย รองศาสตราจารย์ ดร. สุ ณีย ์ กัลยะจิตร และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท ดร.
กฤษณพงค์ พูตระกูล เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัณฑิตศึกษา เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ร่ วม และอาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

57
3.9 เรื่ อง

ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวน 14 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง เกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณ วุฒิ ข องอาจารย์ สํ าหรั บ หลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท ต้องมี อ าจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึ กษาตามหลักสู ตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดี ยวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้อง
ทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่ง หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
1.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจํานวนนั้นต้อง
เป็ นผู ้มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ าํ กว่า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ นผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ าํ กว่า ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสู ตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้
3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุวา่
“หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร ขอให้ นําเสนอโดยดําเนิ น การเช่ น เดี ย วกับ การนํา เสนอ
หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
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ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 14 หลักสู ตร
ได้แก่
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะศึกษาศาสตร์
2. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
3. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
4. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
5. หลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2557) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
6. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
7. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์
8. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์
และโทรทัศน์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
9. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
11. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุ รกิจ
12. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
13. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
14. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
คณะเภสัชศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.10 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 5 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
1.1 หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
ํ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และมี
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้นั ต่าปริ
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ น
ผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
- อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า ที่มีตาํ แหน่ง
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รองศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็ นผลงานวิจยั
1.2 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่า
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการ พิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
- อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ํ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่งศาสตราจารย์
หรื อเทียบเท่า หรื อขั้นต่าปริ
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั กรณี ที่มี
ความจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรครบตามจํานวน
หรื อมีจาํ นวนนักศึกษาน้อยกว่า
10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรที่มีน้ นั ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็ น
รายกรณี
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้ นั ตํ่าปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่าหรื อมี ตาํ แหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
- อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร มีคุณวุฒิและคุ ณสมบัติเช่ นเดี ยวกันอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน
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3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุวา่
“หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร ขอให้ นําเสนอโดยดําเนิ น การเช่ น เดี ยวกับ การนํา เสนอ
หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ งรายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน จํานวน 5 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะบริ หารธุ รกิจ
2. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
คณะเภสัชศาสตร์
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
คณะเภสัชศาสตร์
4. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
5. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะบัญชี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร และอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.11 เรื่ อง

คําขอ

ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง
(หลักสู ตรเปิ ดใหม่ ) คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การเปิ ดดําเนินการหลักสู ตรใหม่ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมือง (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.12 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสู ตรเปิ ดใหม่ ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การเปิ ดดําเนินการหลักสู ตรใหม่ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.13 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่ า “สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.14 เรื่ อง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย วันทีแ่ ต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย วันที่ แต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
โดยให้ยึด ณ วันที่ได้รับอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งในปั จจุบนั การแต่งตั้งด้วยแนวทางดังกล่าวจะกระทบ
ต่อผูข้ อกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เนื่ องจากระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํ รงตําแน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2560 กําหนดให้ผลงานทางวิชาการ ที่จะนํามาใช้เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้น้ นั จะต้องเป็ นผลงาน
ทางวิชาการภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการเดิม
ดัง นั้น เพื่ อให้ข ้อบังคับ ฯ ดังกล่ าว สอดคล้องและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ฯ ก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ดต่อผูข้ อดํารงตําแหน่ งทางวิช าการ มหาวิท ยาลัยรังสิ ต จึ งขออนุ ม ตั ิ ข ้อบังคับ ว่าด้วย วัน ที่
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง ออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อพิจารณา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย วันที่แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 1/2561
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ข ้อบังคับ มหาวิท ยาลัยรั ง สิ ต ว่าด้วย วัน ที่ แต่ง ตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561 เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
คําขอ
มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต ขออนุ ม ตั ิก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ผูส้ ํา เร็ จการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 2 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานัก งานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 2 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการศึกษา
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2560
1
1
2

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุ ปริ ญญา ปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 2 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.16 เรื่ อง ขอนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดําเนินการใหม่
ตามที่คณะ/วิทยาลัย ได้ขอเปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรใหม่ และเปิ ดรายวิชาใหม่ ในการนี้ ได้
กําหนดอัตราค่าหน่วยกิต ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวทิ ยาศาสตร์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
• รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน

1,700.00
320,000.00

ในการขออนุมตั ิค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต สํ า หรั บ หลัก สู ต รที่ เปิ ดดํา เนิ น การใหม่ เพื่ อ นํา เสนอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.17 เรื่ อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีข่ อปรับปรุง
ตามที่วิทยาลัย/คณะ ได้ขออนุ มตั ิปรับปรุ งหลักสู ตร และปรับรหัสรายวิชาใหม่ ในการนี้ได้
กําหนดอัตราค่าหน่วยกิต ดังนี้
ชื่ อหลักสู ตร/สาขาวิชา
หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยง
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มลั ติ
และวิทยุโทรทัศน์
แพลตฟอร์ม
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และ
สื่ อสารองค์กร
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2558

รหัสรายวิชา

อัตราค่ าเล่ าเรียน
ต่ อหน่ วยกิต (คงเดิม)

เดิม

ปรับปรุง

บรรยาย

ปฏิบัติ

RTV

DTM

1,900

2,500/3,000

PRS

PRC

1,900

-
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3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณา
และสื่ อสร้างสรรค์
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการภาพยนตร์และ
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั
วีดิทศั น์
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่ อดิจิทลั
ดิจิทลั

ADS

IAM

1,900

-

MPV

DFM

1,900

3,000

DJR

CDM

1,900

2,500

ในการขออนุมตั ิค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ค่ า หน่ วยกิ ต สํ า หรั บ หลัก สู ต รที่ ข อปรั บ ปรุ ง เพื่ อ นําเสนอต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.18 เรื่ อง ขออนุมัติปรับแก้ ไขจํานวนหน่ วยกิต ของรายวิชาในหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับแก้ไขจํานวนหน่ วยกิต ของรายวิชาในหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) จํานวน 2 รายวิชา
ข้ อเท็จจริง

สถาบัน Gen.Ed. มี ความประสงค์ขอปรั บ แก้ไขจํานวนหน่ วยกิ ต ของรายวิช าในหลัก สู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) จํานวน 2 รายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีทกั ษะในเชิ งบูรณาการศาสตร์
สามารถประยุก ต์เชื่ อมโยงศาสตร์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรั บ ตัวให้เข้ากับ สภาวะการเปลี่ ย นแปลง
ยอมรับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และนําไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริ บทในปั จจุบนั และอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม ดังนี้
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จากเดิม
แก้ไขเป็ น
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1. RSU 104 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ 6(4-4-10) 1. RSU 104 การจัดการเชิงสร้างสรรค์
(Creative Management)
(Creative Management)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2. RSU 106 หลักคิดวิทยาศาสตร์
6(4-4-10) 2. RSU 106 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
(Essence of Science)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการขอปรั บแก้ไขจํานวนหน่ วยกิ ต ของรายวิชาในหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) จํานวน 2 รายวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.19 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
3.19.1 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Parma University, Italy
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Parma University, Italy
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับ Parma University, Italy
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดังนี้
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

แลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริ หาร
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
พัฒนาโครงการวิจยั ร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์
ร่ วมมือกันประสานงานในโครงการความร่ วมมือระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของโครงการต่างๆ
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Parma
University, Italy เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Parma

University, Italy
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.19.2 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ 3
สํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อร่ วมกันพัฒนาหลักสู ตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ใน
สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สาขาวิชาช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรื อ
สาขาวิชาอื่นๆ ให้มีความเชื่ อมโยงการเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ณ คณะ
วิศวกรรมชี วการแพทย์ หรื อ คณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต รวมทั้งความ
ร่ วมมือในการพัฒนาหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายเห็นว่าเหมาะสม
1.2 เพื่อร่ วมกันพัฒนานักศึกษาในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1.2.1 ร่ วมกันพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับสู งขึ้นในลักษณะการส่ งเสริ มและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั
นักศึกษา ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้นตามข้อตกลงของทั้ง
สองสถาบัน
1.2.2 ร่ วมกันพัฒนาคุณวุฒิวชิ าชีพของนักศึกษาภายใต้โครงการโดยการ
สนับสนุนให้เข้าทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวชิ าชีพ ณ สถานที่สอบของ
คณะวิศวกรรมชี วการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ งได้รับการประเมิน
และอนุญาตให้เป็ นสถานที่สอบจาก สถาบันคุณวุฒิวชิ าชี พ (สคช.)
1.2.3 ร่ วมกันพัฒนาในด้านสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบตั ิ โดยทางคณะวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็ น
ศูนย์กลางในการประสานงานติดต่อสถานที่ฝึกงานภาคปฏิบตั ิท้ งั ใน
กรุ งเทพ และในส่ วนภูมิภาค
1.2.4 ร่ วมกันพัฒนาและส่ งเสริ มแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็ จ
การศึกษา
1.3 เพื่อร่ วมกันพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา ในด้านการอบรมหลักสู ตรระยะสั้นให้แก่ครู
และอาจารย์ และให้ทุนการศึกษาต่อในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ในหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้นตามข้อตกลงของทั้งสอง
สถาบัน
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1.4. เพื่อร่ วมกันพัฒนางานวิชาการ งานวิจยั งานบริ การวิชาการ และงานพัฒนา
นวัตกรรมทางการแพทย์ และทางด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศและสังคม
2. สาระสําคัญในร่ างทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ หรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ กับ
สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนินการ ทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.19.3 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สํ านักงานการบินพลเรื อนแห่ ง
ประเทศไทย
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
สํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทย
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ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ สํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 ด้านฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกกับการบิน : พัฒนา บังคับ
ใช้ และปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าวให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ตามความต้องการของ กพท.
และตามที่ กพท. มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรื อน
ระหว่างประเทศและกระทรวงคมนาคม
1.2 กรอบการดําเนิ นงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบิน : ยกร่ าง บังคับใช้ และ
ประกาศต่อสาธารณะ
1.3 ขั้นตอนการดําเนินงานของโรงเรี ยนการบิน : จัดทําขั้นตอนดังกล่าว
1.4 ความร่ วมมือด้านการวิจยั : โดยความร่ วมมือกับสถาบันอื่นใดตามคําแนะนําของ
กพท.
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิบ นั ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ หรื อความ
ร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สํานักงานการ
บินพลเรื อนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สํานักงานการ
บินพลเรื อนแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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3.19.4 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
โครงการร่ วมบริหารหลักสู ตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
โครงการร่ วมบริ หารหลักสู ตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
โครงการร่ วมบริ หารหลักสู ตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 ด้านการเรี ยนการสอน
1.1.1 ร่ วมกันพัฒนาเครื่ องมือ สื่ อ กระบวนการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู ้ โดย
การใช้เทคโนโลยีมีเดีย
1.1.2 ร่ วมพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพในการใช้เทคโนโลยีมีเดีย เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู ้
1.1.3 ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญระหว่ า งศาสตร์ ทั้ง ในระดับ
อาจารย์และนักศึกษา
1.2 ด้านการวิจยั
1.2.1 ให้การสนับสนุนการประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน
1.2.2 ให้การสนับสนุนการใช้เครื่ องมือ ห้องปฏิบตั ิการ ระบบสารสนเทศ สื่ อ
ต่าง ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจยั ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมส่ วนรวม
1.2.3 ให้การสนับสนุนงานวิจยั
ทั้งนี้ ความร่ วมมือในทางวิชาการตลอดจนการดําเนิ นกิ จกรรม การบริ หารโครงการ
ข้อมูลที่เป็ นความลับ การรักษาความลับ การตีพิมพ์ผลงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการตามโครงการร่ วมมือ
ทางวิชาการ ให้คณะกรรมการบริ หารโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ เป็ นผูพ้ ิจารณาในรายละเอียดโครงการ
ที่จดั ขึ้นเป็ นรายกรณี
กรณี ที่มีความร่ วมมือในด้านอื่นๆ อีก ให้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือเป็ นกรณี ๆ ไป
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสัญญาร่ วมกัน มี รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ บ นั ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ หรื อความ
ร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับสถาบันการ
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ โครงการร่ วม
บริ หารหลักสู ตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรี ยบร้อย
แล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ โครงการร่ วม
บริ หารหลักสู ตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.19.5 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน)
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อร่ วมพัฒนา และบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชารังสี เทคนิ ค
ให้ ส อดคล้องตามเกณฑ์ ม าตรฐาน สํ านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาวิชารังสี เทคนิค
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1.2 เพื่อร่ วมผลิตบัณฑิต หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค โดย
มุ่งเน้นการบูรณาการด้านการศึกษา และการวิจยั ที่เป็ นเลิศด้วยการบูรณาการกับ
การวิจยั และการบริ การวิชาการ เพื่อให้บณั ฑิตที่มีศกั ยภาพในวิชาชีพด้านรังสี
วินิจฉัย รังสี รักษา และเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดให้มีทกั ษะพื้นฐานการเป็ นผูป้ ระกอบการคลินิครังสี เทคนิค และเป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพรังสี เทคนิคที่มีศีลธรรมอันดีงามของสังคม
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือ หรื อความ
ร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั กรุ งเทพ
ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั กรุ งเทพ
ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.19.6 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ โรงพยาบาลเลิดสิ น
คําขอ
โรงพยาบาลเลิดสิ น

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ท าํ บันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ

77
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
โรงพยาบาลเลิดสิ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดังนี้
1.1 ด้านการเรี ยนการสอน
1.1.1 ร่ วมกันพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชารังสี เทคนิ ค ให้
ได้มาตรฐานในระดับสากล
1.1.2 จัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และฝึ กอบรมการปฎิ บตั ิ งานด้านรังสี
เทคนิค
1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.2.1 ให้การสนับสนุ นการประชุ ม สัมมนา ฝึ กอบรม และศึกษาดู งาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน
ด้านรังสี เทคนิค
1.2.2 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จัดสรรตําแหน่ งทางวิชาการให้แก่ อาจารย์แพทย์
อาจารย์นกั รังสี ก ารแพทย์และบุ คลากรอย่างเหมาะสม ตามระเบี ยบ
ปฎิบตั ิของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.2.3 ให้การสนับสนุ นการใช้เครื่ องมื อ ห้องปฏิ บตั ิ การ ระบบสารสนเทศ
สื่ อต่าง ๆ และข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเพื่อสนับสนุ นการศึกษาค้นคว้า วิจยั
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่ วนรวม
1.2.4 ให้การสนับสนุนงานวิจยั
1.3 ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในทางวิช าการตลอดจนการดํา เนิ น กิ จกรรม การบริ ห าร
โครงการข้อมูลที่เป็ นความลับ การรักษาความลับ การตีพิมพ์ผลงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ร่ วมมือทางวิชาการ ให้คณะกรรมการบริ หารโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ เป็ นผูพ้ ิจารณาในรายละเอียด
โครงการที่จดั ขึ้นเป็ นรายกรณี
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ บ นั ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ หรื อความ
ร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
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จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการ ทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ บริ ษทั โรงพยาบาลเลิดสิ น
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
บริ ษทั โรงพยาบาลเลิดสิ น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.19.7 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงโครงการฝึ กงานทางการแพทย์ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saitama University, Japan
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงโครงการฝึ กงานทางการแพทย์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Saitama University, Japan
ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงโครงการฝึ กงานทางการแพทย์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Saitama University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 นักศึกษา มีโอกาสได้เข้าร่ วมสังเกตการณ์การฝึ กงานและการปฏิบตั ิงานทาง
การแพทย์
1.2 เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาฯ ได้พฒั นาทักษะทางการแพทย์ตามสาขาที่มี
ความสนใจ
1.3 นักศึกษาได้เรี ยนรู ้เพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ใน ประเทศญี่ปุ่น
1.4 นักศึกษา ได้เปิ ดมุมมองทางการแพทย์ในระดับสากล และได้เรี ยนรู ้ความต้องการ
คุณภาพทางการแพทย์ใน ศตวรรษที่ 21
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด ดัง
เอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิบ นั ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ หรื อความ
ร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการทําบันทึกข้อตกลงโครงการฝึ กงานทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saitama University, Japan เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงโครงการฝึ กงานทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Saitama University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

3.19.8 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Malmo University, Sweden
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Malmo University, Sweden

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Malmo University, Sweden โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เป็ นข้อตกลงทางวิชาการเพื่ อเป็ นการสร้ างความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิท ยาลัย
ในการสนับสนุ นให้เกิดเครื อข่ายทางวิชาการ และเพื่อให้เกิด การเรี ยนรู ้ และการแลก เปลี่ ยนทาง วัฒนธรรม
ของทั้งสองประเทศ
1.2 สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรทางวิ ช าการ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ
ความร่ วมมือ ในด้านการวิจยั และพัฒนา การศึกษาในสาขา ที่ท้ งั สองสถาบันมีความสนใจร่ วมกัน
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1.3 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
1.4 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อ ให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และพัฒนา
งานทางวิชาการไปพร้อมๆ กับการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
1.5 นัก ศึ ก ษาที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นในมหาวิท ยาลัยเจ้าภาพ จะได้รับ
เครดิตของวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
2. สาระสําคัญในร่ างบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิบ นั ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ หรื อความ
ร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ที่
ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ กับสถาบันการ
ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯได้ดาํ เนิ นการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Malmo University,
Sweden เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Malmo

University, Sweden
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อง

4.1
คําขอ

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

เรื่ อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ
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ข้ อเท็จจริง

ตามที่ อ าจารย์ ป ระจํา มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ ข อตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
2/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 11 ตุลาคม 2559
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 สิ งหาคม 2560 และครั้งที่ 4/2560 วันที่
10 ตุ ลาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ ประเมิ นผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อทําหน้าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ของ ผศ.ปั ญญา มณี จกั ร์ ประเมิน
ผลงานให้ผา่ นได้เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิช าพยาธิ วิทยาช่ องปาก ของ ผศ.ดร.ไกรสร
ทรัพยะโตษก ประเมินผลให้ผา่ นได้เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน) ของ
นายภาสกิจ วัณนาวิบูล ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํารงตําแหน่ งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นางเสาวลัก ษม์
กิตติประภัสร์ ประเมินผลให้ผา่ นได้เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นายเทอดศัก ดิ์
ชมโต๊ะสุ วรรณ ประเมินผลให้ผา่ นได้เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพอลิ เมอร์ ของ นายณัฐพล ถนัดช่ างแสง

82
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ของ นางสุ พนิ ดา เลิศฤทธิ์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตํา แหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าชี วเคมี ของ นางสุ ดารัตน์ กรึ งไกร
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าสังคมวิทยา ของ นางสาวชุ ลีรัตน์
เจริ ญพร ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ของ
ร้อยตํารวจเอก จอมเดช ตรี เมฆ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ
นายธนิ นทร์ เวชชาภินนั ท์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.12 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํา รงตําแหน่ ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิช าอายุรศาสตร์ ของ นายกําธร
ลี ลามะลิ ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.13 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ว ยศาสตราจารย์พ ิเศษ สาขาวิช าอายุรศาสตร์ ของ นายพจน์
อินทลาภาพร ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.14 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทําหน้า ที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นายวิบูลย์
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กาญจนพัฒ นกุล ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื ่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.15 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ของ นายอิทธิ พนั ธ์
พัฒนานุ พงษ์ คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิเนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
3. คณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่
1/2561 วันที่ 6 กุ ม ภาพันธ์ 2561 ได้พิ จารณาผลการประเมิ น จากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อทําหน้าที่
ประเมิ นผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมี มติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน
2 คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 8 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 4 คน ดังนี้
- ผศ.ปั ญญา มณี จกั ร์
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- ผศ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาธิ วทิ ยาช่องปาก
ตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายภาสกิจ วัณนาวิบูล
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน)
ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน 2559 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางเสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายเทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุ วรรณ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายณัฐพล ถนัดช่างแสง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพอลิเมอร์
ตั้งแต่วนั ที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางสุ พินดา เลิศฤทธิ์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
ตั้งแต่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางสุ ดารัตน์ กรึ งไกร
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี
ตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางสาวชุลีรัตน์ เจริ ญพร
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
ตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
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- ร้อยตํารวจเอก จอมเดช ตรี เมฆ

- นายธนินทร์ เวชชาภินนั ท์

- นายกําธร ลีลามะลิ

- นายพจน์ อินทลาภาพร

- นายวิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล

ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํา เนิ นการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ 14 คน ดํ ารงตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จํา นวน 2 คน ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ จํา นวน 8 คน และผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์พิ เศษ
จํา นวน 4 คน ในสาขาวิ ช าดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และเสนอเรื่ องเพื่ อ รายงานให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

85
4.2

เรื่ อง ขออนุมัติกาํ หนดตําแหน่ งทางวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ซึ่ งเป็ นข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข

ข้ อเท็จจริง

เนื ่ อ งด้ว ยสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ส่ ง หนัง สื อ ที ่ ศธ 0509(2).1/4404
ลงวันที่ 31 ตุ ลาคม 2560 ขอให้มหาวิท ยาลัยรังสิ ตดําเนิ นการแต่งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการตามข้อมู ลที่ ทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาได้เคยรั บ ทราบแยกเป็ นกรณี (ตามเอกสารแนบ)
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิการแต่งตั้งตําแหน่ งทางวิชาการ ดังนี้
1. ขออนุ ม ตั ิ แ ต่ง ตั้ง รองศาสตราจารย์พิเศษ นพ.สุ กิ จ พัน ธุ์ พิม านมาศ ให้ดาํ รงตํา แหน่ ง
ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิช าศัล ยศาสตร์ ตั้ง แต่ว นั ที่ 17 กัน ยายน 2557 (ตามที่ กกอ.มีม ติรับ ทราบ
ให้ดาํ รงตําแหน่ งศาสตราจารย์)
2. ขออนุ ม ตั ิ แต่งตั้ง ให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ
(ตามที่ กกอ.มี มติ รับทราบให้ดาํ รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการ) จํานวน 17 คน ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่ อ-สกุล
นายเอกชัย โควาวิสารัช
นางสุ นทรี รั ตนชู เอก
นายอภิธาน พวงศรี เจริ ญ
นายกวิญ ลีละวัฒน์
นางสาวกฤษณี กาญจนพันธุ์
นางสาวพจนีย ์ ผดุงเกียรติวฒั นา
นางสาวกิตติวรรณ สุ เมธกุล
นายอุดม ไกรฤทธิ ชยั
นายเฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
นางสาวเล็ก กาญจนโกมุท
นายวีระศักดิ์ ศริ นนภากร
นางปราณี เมืองน้อย
นางสาวอุไรวรรณ โชติเกียรติ
นางวราภรณ์ แสงทวีสิน
นายบุญธรรม จิระจันทร์
ผศ.สื บสาย คงแสงดาว
ผศ.สธน บุญลิขิต

ตําแหน่ ง/สาขาวิชา
ผศ.พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
ผศ.พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ.พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
ผศ.พิเศษ/ศัลยศาสตร์
ผศ.พิเศษ/ศัลยศาสตร์
ผศ.พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ.พิเศษ/ศัลยศาสตร์
ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ.พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ.พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ.พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์
รศ. พิเศษ/ประสาทวิทยา
รศ. พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

วันที่แต่ งตั้ง
4 พฤศจิกายน 2551
4 พฤศจิกายน 2551
24 มิ ถุนายน 2552
24 มิ ถุนายน 2552
13 มิ ถุนายน 2554
21 กันยายน 2554
21 กันยายน 2554
19 กันยายน 2555
19 กันยายน 2555
13 มี นาคม 2556
19 มิ ถุนายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
19 พฤศจิกายน 2557
26 มี นาคม 2554
13 มี นาคม 2556
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3. ขออนุ ม ตั ิ แ ต่ง ตั้ง ให้ดาํ รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์พ ิเ ศษ และรองศาสตราจารย์พ ิเ ศษ
(ตามที่ สกอ. ได้มีมติ รับทราบให้ดาํ รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการ) จํานวน 5 คน ดังนี้
1. ผศ.ทองคํา สุ นทรเทพวรากุล
รศ. พิเศษ/ต่อมไร้ท่อ
19 กันยายน 2550
2. นางยุพิน ไทยพิสุทธิ กุล
ผศ. พิเศษ/อายุรกรรม
23 พฤศจิกายน 2548
3. นายบุญส่ ง วนิชเวชารุ่ งเรื อง
ผศ. พิเศษ/จักษุวทิ ยา
22 มีนาคม 2549
4. นายเกษม เสรี พรเจริ ญกุล
ผศ. พิเศษ/สู ตินรี เวชวิทยา
20 มิถุนายน 2550
5. นายสุ รศักดิ์ จันทรแสงอร่ าม
ผศ. พิเศษ/สู ติศ าสตร์ -นรี เวชวิทยา
21 มีนาคม 2555
4. ขออนุ ม ตั ิ แต่ง ตั้ง ตํา แหน่ ง ทางวิช าการ (ตามที่ ย งั มี เรื่ องค้า งในกระบวนการรับ ทราบการขอ
กํา หนดตํา แหน่ ง ทางวิช าการ ที่ ท างสํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ส่ ง คื น ให้ส ภามหาวิท ยาลัย
ดํา เนิ นการเสนอเรื่ อ งพร้ อ มจัด ส่ ง เอกสารหลัก ฐานเพื่อประกอบการพิจารณามายัง สํา นัก งานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษาอี ก ครั้ งหนึ่ ง ) เป็ นจํานวน 47 ราย ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชื่ อ-สกุล
ผศ.วารุ ณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
ผศ.พิเศษ เอกชัย โควาวิสารัช
ผศ.พิเศษ สุ นทรี รั ตนชู เอก
นางสาวสมใจ กาญจนาพงศ์กุล
นายประเสริ ฐ ธนกิจจารุ
นายธี ระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ
นางสาวศรี ศุภลักษณ์ สิ งคาลวณิ ช
นายพรภวิษญ์ ศรี ภิรมย์
นางอดิศร์ สุดา เฟื่ องฟู
นางวินดั ดา ปิ ยะศิลป์
นายสมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริ ญ
นายคเณศร์ ธนกําธร
นายเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
นายสมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
นายยุทธนา แสงสุ ดา
นายสุ ทธิ พงษ์ ปั งคานนท์
นายธัญญณัฐ บุ นนาค
นางสาวนิ ยะดา วิทยาศัย
นายชัยสิ ทธิ์ แสงทวีสิน
นางสาววรางคณา พิชยั วงศ์
นายปราการ ถมยางกูร

ตําแหน่ ง/สาขาวิชา
รศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
รศ. พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
รศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/ศัลยศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/ศัลยศาสตร์
ผศ. พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
ผศ. พิเศษ/ศัลยศาสตร์
ผศ. พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
ผศ. พิเศษ/รังสี วทิ ยา
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/จิตเวชศาสตร์

วันที่แต่ งตั้ง
13 มีนาคม 2556
18 กันยายน 2556
17 กันยายน 2557
18 กันยายน 2556
18 กันยายน 2556
18 กันยายน 2556
18 กันยายน 2556
18 กันยายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
20 พฤศจิกายน 2556
12 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

นายธนะรั ตน์ ลยางกูร
นายสุ เพ็ชร ทุย้ แป
นายสิ ริพงศ์ สิ ริกุลพิบูลย์
นางสาวนิสา พฤกษะริ ตานนท์
นางสาวศิราภรณ์ สวัสดิวร
นายธวัชชัย จริ ยะเศรษฐพงศ์
นายสมคิด อุ่นเสมาธรรม
นายไพรัช เกตุรัตนกุล
นางสาวสุ ดสวาท เลาหวินิจ
นางสาวปฐมพร ศิรประภาศิริ
นายสมจิต ศรี อุดมขจร
นางสาวสุ มิตษิ์ตรา ปิ ยะณัตดิ์พูล
นางสาวมุกดา หวังวีรวงศ์
นางสาวนพมณี ตันติเวทเรื องเดช
นางสาวพนิดา ศรี สันต์
นางสาวมิรา โครานา
นายสถิตย์ นิรมิตรมหาปั ญญา
นาวาอากาศตรี พุชฌงค์ ทิมรัตน์
นางสาวอรุ โณทัย มีแก้วกุญชร
นายสยาม ศิรินธรปั ญญา
นายสุ รศักดิ์ เก้าเอี้ยน
นายวิรัช ทุ่งวชิรกุล
นางสาวศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
นางสาวอรศิริ เสรี รัตน์
นายวีระ บูรณะกิจเจริ ญ
นางอัจฉริ ยา ทองสิ น

ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
ผศ. พิเศษ/ศัลยศาสตร์
ผศ. พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/รังสี รักษา
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/ศัลยศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
ผศ. พิเศษ/โสต ศอ นาสิ กวิทยา
ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์
ผศ. พิเศษ/อายุรศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารศัลยศาสตร์
ผศ. พิเศษ/กุมารศัลยศาสตร์

18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
17 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
17 กันยายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557
18 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
20 พฤษภาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
23 กันยายน 2558
23 กันยายน 2558

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
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ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดําเนิ นการกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ จาํ นวน 70 คน ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับและสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และ
เสนอเรื่ องเพือ่ รายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง อื่นๆ
5.1 เรื่ อง การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ตามมติสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554 ได้กาํ หนดให้มีการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และได้กาํ หนดระบบและวิธีการประเมินตนเอง ดังนี้
1. ประเด็นและขอบเขตการประเมิน
1.1 การทําหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
1.2 การทําหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของ
สกอ. และ สมศ.
2. รูปแบบการประเมิน
2.1 การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2.2 กําหนดระดับประเมิน 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.3 ให้มีบนั ทึกข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ระยะเวลาการประเมิน
ให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยทุก 2 ปี คือสิ้ นปี ที่ 2 และ สิ้ นปี ที่ 4 ของวาระสภา
มหาวิทยาลัย ตามเอกสารการประเมินตนเองที่ได้ผา่ นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน
การดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
สภามหาวิทยาลัยชุดที่ผา่ นมา ได้ดาํ เนิ นการประเมินตนเองแล้ว รวม 3 ครั้ง โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2554
โดยมีผลการประเมิน 4.53 หรื อ มากที่สุด
ครั้งที่ 2 ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2555
โดยมีผลการประเมิน 4.64 หรื อ มากที่สุด
ครั้งที่ 3 ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2557
โดยมีผลการประเมิน 4.74 หรื อ มากที่สุด
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ข้ อพิจารณา
สภามหาวิทยาลัยชุดปั จจุบนั ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2559 และจะครบวาระ 2 ปี ใน
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงเรี ยนเสนอต่อสภา เพื่ออนุมตั ิให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเมินตนเอง (ตามเอกสารการประเมินที่แนบ) โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.2

ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทํางาน

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทํางาน

ข้ อเท็จจริง

ด้วยคณะกรรมการคุม้ ครองการทํางาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
การคุม้ ครองการทํางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549
ข้อ 24 ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการทํางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
ข้อ 24 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทํางานประจําสถาบันขึ้น
คณะหนึ่งประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งสภาสถาบันมีมติแต่งตั้งจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้และความ
เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การศึกษา หรื อการบริ หารงานบุคคล จํานวนสามคน
(3) กรรมการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถาบัน จํานวนหนึ่งคน
(4) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบัน ซึ่ งได้รับเลือกจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
จํานวนสองคน
(5) กรรมการซึ่ งเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ จํานวนหนึ่งคน
ให้อธิ การบดีมอบหมายให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นเลขานุการ และจะให้มี
ผูช้ ่วยเลขานุการด้วยก็ได้
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คณะกรรมการคุม้ ครองมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณี ท่ีตาํ แหน่งกรรมการคุม้ ครองว่าลงก่อนครบวาระ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์เดียวกันดํารงตําแหน่งแทน และให้ผนู ้ ้ นั อยูใ่ นตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึงตน
แทน
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทํางาน
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.3

การเลือกใช้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอเรื่ อง เพื่อพิจารณา “การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของสภาเทคนิคการแพทย์” คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภาเทคนิคการแพทย์ มีตวั บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถ้วนทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของ สกอ. มีการกําหนดผูต้ รวจประเมิน
คุณภาพเป็ นคนนอกสถาบันและไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถาบันที่รับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจ
ประเมินโดยลงพื้นที่จริ ง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลักสู ตร จึงมีมติเห็นชอบการนําระบบ
การรับรองหลักสู ตรของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทั้งนี้ การนําระบบการรับรองหลักสู ตรของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสู ตร ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป
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ข้ อเสนอ

เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นํา
ระบบการับรองหลักสู ตรของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
5.4

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง การเลือกใช้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาการพยาบาล”
คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอเรื่ อง เพื่อพิจารณา “การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสภาการพยาบาล” คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็ นว่า ระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภาเภสัชกรรม มีตวั บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพครอบคลุ มครบถ้วนทุ กองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของ สกอ. มีการกําหนดผูต้ รวจประเมินคุณภาพเป็ น
คนนอกสถาบันและไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถาบันที่รับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
พื้นที่จริ ง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลักสู ตร จึงมีมติเห็นชอบการนําระบบการรับรองหลักสู ตร
ของสภาการพยาบาลใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ การนําระบบการรับรองหลักสู ตรของสภาการพยาบาลไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสู ตร ต้องผ่านความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป

ข้ อเสนอ

เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นําระบบการรับรองหลักสู ตร
ของสภาการพยาบาลไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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5.5

เรื่ อง

การเลือกใช้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาการพยาบาล”
คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอเรื่ อง เพื่อพิจารณา “การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสภาการพยาบาล” คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็ นว่า ระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภาเภสัชกรรม มีตวั บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพครอบคลุ มครบถ้วนทุ กองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของ สกอ. มีการกําหนดผูต้ รวจประเมินคุณภาพเป็ น
คนนอกสถาบันและไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถาบันที่รับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
พื้นที่จริ ง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลักสู ตร จึงมีมติเห็นชอบการนําระบบการรับรองหลักสู ตร
ของสภาการพยาบาลใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ การนําระบบการรับรองหลักสู ตรของสภาการพยาบาลไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสู ตร ต้องผ่านความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นําระบบการรับรองหลักสู ตร
ของสภาการพยาบาลไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.6

การเลือกใช้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาเภสั ชกรรม”
คณะเภสั ชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)

คําขอ

เรื่ อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอเรื่ อง เพื่อพิจารณา “การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสภาเภสัชกรรม” คณะเภสัชศาสตร์

93
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็ นว่า ระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภาเภสัชกรรม มีตวั บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพครอบคลุ มครบถ้วนทุ กองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของ สกอ. มีการกําหนดผูต้ รวจประเมินคุณภาพเป็ น
คนนอกสถาบันและไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถาบันที่รับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
พื้นที่จริ ง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลักสู ตร จึงมีมติเห็นชอบการนําระบบการรับรองหลักสู ตร
ของสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ การนําระบบการรับรองหลักสู ตรของสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสู ตร ต้องผ่านความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัช
กรรม และหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ นําระบบการรับรองหลักสู ตรของ
สภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.7

การเลือกใช้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาเภสั ชกรรม”
คณะเภสั ชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2561)

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอเรื่ อง เพื่อพิจารณา “การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของสภาเภสัชกรรม” คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็ นว่า ระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภาเภสัชกรรม มีตวั บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพครอบคลุ มครบถ้วนทุ กองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของ สกอ. มีการกําหนดผูต้ รวจประเมินคุณภาพเป็ น
คนนอกสถาบันและไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับสถาบันที่รับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
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พื้นที่จริ ง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลักสู ตร จึงมีมติเห็นชอบการนําระบบการรับรองหลักสู ตร
ของสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ การนําระบบการรับรองหลักสู ตรของสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสู ตร ต้องผ่านความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
และหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ นําระบบการรับรองหลักสู ตรของสภาเภสัช
กรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2561)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.8

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้สาํ เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 26 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารคณะ และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามี
นักศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 26 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์
3. คณะบริ หารธุรกิจ
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2560
8
17
1
26
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 26 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.9

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ตั ิ ก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ ผู ส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 12 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 12 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
3. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
4. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
5. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
6. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8. สาขาวิชาดนตรี
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2560
1
1
3
1
1
1
1
2
1
12
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 12 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.10

การปฏิรูปการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต

เรื่ อง

รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้นาํ เสนอรายงานแนวทางการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 4 โดยมีหลักการและสาระสําคัญ โดยสรุ ป ดังนี้
หลักการและเหตุผล
โลกปั จจุบนั กําลังมีการปรับเปลี่ยนอย่างรุ นแรง และไม่แน่นอน การระเบิดขององค์ความรู ้
ใหม่ๆ ได้เปลี่ยนแปลงแบบแผนการดํารงชีพและวิถีชีวติ ของประชาชนทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว มหาวิทยาลัยใน
ฐานะผูห้ ล่อหลอม บุคลากรระดับสู ง จึงมีความจําเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องปรับเปลี่ยนการจัดหลักสู ตร วิธีการ
เรี ยนการสอนและสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถที่จะก้าวนํา
ดํารงชีพท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีความสุ ข และ ร่ วมรับผิดชอบสร้างสังคมไทยที่เป็ นธรรมาธิ ปไตย
มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ตระหนักถึงความจําเป็ นอันเร่ งด่วน จึงได้ดาํ เนินการปฏิรูปการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้
เป้ าประสงค์
- มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าลงมือทํา
เปลี่ยนแปลงด้วยจิตสํานึกสังคมธรรมาธิ ปไตย (Innovative startup Entrepreneurship)

นําการ
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6.

หลักการการปฏิรูป

มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เน้นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับศตวรรษที่ 21 (Competency-based)
บูรณาการสหสาขาวิชา ก้าวข้ามกําแพงของคณะฯ (Integrative)
ปรับเปลี่ยนหลักสู ตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (Regeneration)
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเต็มที่ (Technology transformation)
มุ่งสู่ ความเป็ นสากล (Internationalization)
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูป

ปฏิรูปการศึกษาทัว่ ไป
ปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพคณะต่างๆ
ปฏิรูประบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
ปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิรูประบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
การพัฒนาครู อาจารย์

1. ปฏิรูปการศึกษาทัว่ ไป (30 หน่วยกิต)
- แนวทางการจัดหลักสู ตรการศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างบูรณาการ สามารถออกแบบชีวติ ของตนเอง ในการเป็ นผูน้ าํ
ผูป้ ระกอบการด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการนี้ได้แบ่งกลุ่มประเภทวิชาเป็ น 8 กลุ่ม ได้แก่
1. RSU Identity
2. Internationalization and Communication
3. Leadership and Responsibility
4. Arts and Culture
5. Innovative Entrepreneurship
6. Digital Media Literacy
7. Essence of Science
8. RSU I-Style
2. ปฏิรูปหลักสู ตรการศึกษาวิชาชีพคณะต่างๆ
- ปรับเปลี่ยนหลักสู ตรคณะต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเป้ าหมายเพื่อความเป็ นเลิศใน
ระดับสากลในแต่ละสาขาวิชาชีพ
- ส่ งเสริ มความร่ วมมือจัดการศึกษาร่ วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบัน
อาชีวศึกษา และนานาประเทศ
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3.
4.
5.

6.

- ปรับกระบวนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับการสร้างทักษะที่จาํ เป็ น สําหรับศตวรรษที่ 21
- ส่ งเสริ มการวิจยั พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมเพื่อรับใช้สังคม
ปฏิรูประบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
- สร้างระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองที่เป็ นสากล
ปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อบรรลุการเป็ น E-University
ปฏิรูประบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
- ลดระเบียบ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาและการจัดการศึกษารู ปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้น
นักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนาครู อาจารย์
- เปลี่ยนทัศนคติ และพัฒนาทักษะการเป็ น Facilitator /Coach ในกระบวนการศึกษา
- พัฒนาทักษะในเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนสมัยใหม่

การปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิ ตในครั้งนี้ เป็ นการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่
ครอบคลุมประเด็นสําคัญต่างๆ โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยดํารงสถานะเป็ นมหาวิทยาลัย ชั้นนําในระดับสากล
และนํากระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงโลก
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอต่อสภาเพื่ออนุมตั ิหลักการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ตามเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ หลักการและแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ และมีข้อคิดเห็น ข้ อแนะนํา
เพิม่ เติม ดังนี้
1. คาดการณ์ ว่าภายใน 5 ปี ข้ างหน้ า เครื่ องจักร AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีเ่ ข้ ามา จะทําให้
73% ของคนทํางานปัจจุบันต้ องตกงาน จึงมีความจําเป็ นที่หลักสู ตรและวิธีการจัดการศึกษา
จะต้ องปรับตัว การปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงถูกต้ องสอดคล้ องกับ
สถานการณ์
2. ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ข้ ามาอย่ างรวดเร็ว ข้ อเสนอของมหาวิทยาลัยครั้งนีจ้ ึงถูกต้ อง
ถูกเวลา และเห็นว่ า Keyword 2 คําทีเ่ สนอ คือ บัณฑิตต้ อง “เลีย้ งชี พตนเองได้ ” และ “ทํา
ประโยชน์ ต่อสั งคม” ถือว่ าดีมาก
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เรื่ อง

ขออนุมัติทูลเกล้ าฯ ถวายปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานักบินพาณิชย์
สถาบันการบิน

เนื ่ อ งด้ว ย มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์จ ะขอทู ล เกล้า ฯ ถวายปริ ญ ญาวิท ยา
ศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติมศักดิ์ สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ซึ่ ง พระองค์ท รงศึ ก ษาหลัก สู ต รนัก บิ น พาณิ ช ย์ หลัก สู ต รนัก บิ น พาณิ ช ย์เ อก จนกระทัง่
ทรงสํา เร็ จการศึ ก ษาและการบิ นด้วยเครื่ อ งบิ นพาณิ ช ย์จริ ง พระองค์ท รงปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ นัก บิ นที่ 1 และครู
การบิ น สํา หรั บ เครื่ อ งบิ นแบบ BOEING 737 และในวันที่ 5 มกราคม 2550 พระองค์ไ ด้ท รงปฏิ บ ตั ิ พ ระ
ราชกรณี ย กิ จ ทํา การบิ น เที่ ย วบิ น มหากุ ศ ล กรุ ง เทพฯ-เชี ย งใหม่-กรุ ง เทพฯ ที่ บ ริ ษ ทั การบิ น ไทย จํา กัด
(มหาชน) จัด ขึ้ น ตามพระราชดํา ริ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้จ ดั “เที่ ย วบิ น พิ เ ศษมหากุ ศ ล” เพื่ อ
สมทบทุ น ช่ ว ยเหลื อ พสกนิ ก รประสบอุ ท กภัย และประสบปั ญ หาความไม่ ส งบใน 3 จัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ ในชื ่ อ เที ่ ย วบิ น “สายใยรั ก แห่ ง ครอบครั ว ช่ ว ยเหลื อ ผู ป้ ระสบอุ ท กภัย และจัด หาอุ ป กรณ์
ทางการแพทย์สํา หรั บ โรงพยาบาลใน 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้” ทรงเป็ นพระมหากษัต ริ ย ์พ ระองค์
แรกและพระองค์เ ดี ย วในโลกที่ มี พ ระอัจ ฉริ ย ภาพด้านการบิน ทรงทําการบินกับเครื่ องบินหลายรู ปแบบ ทั้ง
เครื่ องบินขับไล่แบบไอพ่น เครื่ องบินโดยสาร เป็ นต้น อัน แสดงถึ ง ความเป็ นอัจ ฉริ ย ะภาพด้า นการบิ น
พาณิ ชย์อย่างแท้จริ ง
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงเห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขานักบินพาณิ ชย์ ในครั้งนี้
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อง กําหนด กําหนดชั้นสาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ความว่า
ข้อ 3 สถาบันจะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ได้เฉพาะในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันนั้น และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้นแล้ว
ข้อ 4 บุคคลที่สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ มีดงั นี้
(2) ปริ ญ ญากิ ตติ ม ศัก ดิ์ ประเภททั่วไป สํ าหรั บ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถใน
สาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์น้ นั จนเป็ นที่ประจักษ์วา่ ได้ทาํ ชื่ อเสี ยงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม
สมบูรณ์ และเป็ นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ และให้มอบสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาศิลปศาสตร์
เท่านั้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติดังนี้
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มติทปี่ ระชุ ม
เลิกประชุ มเวลา

1. สภามหาวิทยาลัยรั งสิ ตมีมติไม่ แต่ งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ ปริ ญญา
กิตติมศั กดิ์
2. สภามหาวิทยาลัยรังสิ ตมีมติทูลเกล้ าฯ ถวายปริ ญญาวิ ทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศั กดิ์ สาขาวิชานักบินพาณิชย์ แด่ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
18.45 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

