รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
9.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
10. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม

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.
15.
16.

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒั น์
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
นายสุ ดสาคร สุ ทธาวรรณ์
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อธิ การวิทยาลัยรัฐกิจ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป และเลขานุการอธิ การบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.50 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 ญญาตรี ภาค S ปี การศึกษา 2557
เนื่องด้วย ในภาค S ปี การศึกษา 2557 มีนกั ศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออก
หลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมี
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 17 คน มีรายนามดังนี้
ลําดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่ อ - นามสกุล
1
5401482
นางสาว สิ รีธร ลาวัณย์เสถียร
2
5406750
นาย กฤตธา อภิสิทธิ กุล
3
5400515
นาย วริ ศ พลาญทอง

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5400583
5402749
5403369
5405140
5405251
5405628
5400736
5400830
5400890
5402018
5403199
5403264
5404861
5400780

นาย ทศวรรษ บรมเจต
นาย ณัฐพล สุ วรรณชาติกุล
นาย พริ สร มงคลคําแหง
นาย สรวิศ ปิ ยะกุลวรวัฒน์
นาย ณัฐวุฒิชยั ชลธิ ชานันทน์
นาย จิรายุ จิระปั ญโชติ
นาย สยามรัฐ มะกรู ดทอง
นาย การันต์ หวังสะแล่ะฮ์
นางสาว พิมพ์ชฎา กิจศรี โอภาส
นาย ภูรี วิไลแก้ว
นาย อนันต์ สลิงบี้
นาย อนุชา สุ เมธา
นาย ณัฐพงษ์ โค้วจันทร์
นาย อานนท์ ฉายารัตนศิลป์

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 6/2557 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ภาค S ปี การศึกษา 2557 ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ข้ อเสนอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 6/2557 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาค S ปี การศึกษา 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 12 มกราคม 2558
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

เรื่ อง

คําขอ

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 4/2557
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 4/2557 โดย
ไม่ มีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3
3.1

เรื่ อง

เรื่ อง

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ
ด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 เรื่ อง หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีอาหาร มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนิ นการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตในหลักสู ตรเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิ ตโดยมุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิ ตสามารถนํา
ความรู ้ ไปประยุกต์ในการประกอบธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการผลิ ตอาหาร สามารถจัดการและควบคุ ม
กระบวนการแปรรู ปผลิ ตผลการเกษตรเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวเนื่ องกับอาหารได้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานด้านบริ หารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ได้ตลอดจนธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะและความชํานาญในการวิจยั และการค้นคว้าตลอดจนการ
พัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
1.4 เพื่อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี คุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชี พ อันเป็ นกําลังสําคัญต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต
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2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

86 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
59 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

122 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 5 คน โดยจะรับนักศึกษา
ปี การศึกษาละ 20 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 4
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ตรเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
อุ ตสาหกรรมอาหาร (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้ การรั บรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาธุ รกิ จอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอาหาร (หลั ก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี อ าหาร เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้ อ 13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะฯ หากไม่ มีข้อมูล ให้
ลบข้ อนีอ้ อก
2. ขอให้ เพิม่ หัวข้ อ กระบวนงานโลจิสติกส์ ในรายวิชา LGM 308 การบริการโลจิสติกส์
หน้ า 80
3. แก้ ไขคําผิดในคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2 หน้ า 81 รายวิชา POM 205
กระบวนการทางอุตสาหกรรม จาก ofengineering เป็ น of engineering
4. ขอให้ เพิม่ เนื้อหาเกี่ยวกับ มาตรฐานคุณภาพด้ านอาหาร การกําหนดนโยบายคุณภาพ และ
การตรวจประเมินคุณภาพ หน้ า 82 รายวิชา POM 309 การจัดการคุณภาพ พร้ อมทั้งแก้ ไข
คําผิดในคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
ภาษาไทย บรรทัดที่ 2 แก้ไข จาก การศึกษาวิเคราะห์ เป็ น การวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2 แก้ ไข จาก and methods of analytic studies in operations
เป็ น and methods for analytic in operations
5. รายวิชา MKT223 การจัดการการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ คําอธิบายรายวิชา มีการ
ใช้ คําว่ า ขาย ฟุ่ มเฟื อย ขอให้ ตัดออกบ้ าง
6. แก้ ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รายวิชา MKT 306 การจัดการการขาย
โดยตัดคําว่ า เข้ าใจ และ คําว่า Understanding ในย่อหน้ าแรก ออก
7. แก้ ไขแบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ ข้ อ 1 ชื่ อ-สกุล จาก ผศ. เบ็ญจรัก วายุภาพ เป็ น
นางสาวเบ็ญจรัก วายุภาพ
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8. แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ ของ รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่ วงวีระกุล ในหัวข้ อที่ 3 งานวิจัย
ตีพมิ พ์ 51 รายการ ให้ ใส่ ลาํ ดับข้ อ 3.51 ต่ อจากข้ อ 3.50
9. ขอฝากให้ ดูตัวอย่ างหลักสู ตร ของสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ ว่ ามีความแตกต่ างกับ
หลักสู ตรนีอ้ ย่ างไร
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ ชี้แจงเพิม่ เติมว่ า หลักสู ตรนีม้ ีจํานวนหน่ วยกิตรวม 122 หน่ วยกิต
เพราะเน้ นการฝึ กงานในสถานประกอบการ ซึ่งจะเริ่มต้ นการฝึ กตั้งแต่ ช้ ั นปี ที่ 3 และภาคเรียนสุ ดท้ าย จะเป็ นสหกิจ
ศึกษา เพื่อเรี ยนรู้ จริงในธุรกิจอาหาร
3.1.2 เรื่ อง หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญทางด้านนิ เทศศาสตร์

ด้านการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ สามารถประยุกต์ความรู ้จากในห้องเรี ยนไปสู่ การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการผลิตบทสําหรับสื่ อบันเทิงชนิดต่างๆได้ ไม่วา่
จะเป็ นบทภาพยนตร์ ข นาดสั้ น บทภาพยนตร์ ข นาดยาว บทละครโทรทัศ น์ บทภาพยนตร์ ส ารคดี บทภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เป็ นต้น
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1.3 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความสามารถที่ จะกํากับบทที่ เขียนเพื่อสื่ อต่างๆได้อย่างถู กต้อง
ตีความหมายจากบทออกมาสู่ ภาพบนจอได้อย่างชัดเจน เข้าใจ และใช้หลักการของการกํากับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความสามารถเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด และชักนําสังคมไปในทางที่
ถูกต้อง
1.5 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความสามารถแสวงหาความรู ้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย และมีความรู ้พ้นื ฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่างๆ
1.6 เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มีค วามรอบรู ้ และสามารถทํางานได้จริ งในระดับ สากล สามารถ
ทํางานได้ภายใต้แบบแผนที่ถูกต้องตามหลักสากล
1.7 มีเจตคติที่ดีต่องานการเขียนบท และการกํากับงานสื่ อมีความสามารถสร้างสรรค์งาน
อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม มีความสํานึ กรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตสํานึกในการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของไทย
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

135 หน่ วยกิต
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3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาโท 6 คน โดยจะรับนักศึกษา
ปี การศึกษาละ 50 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 8.3
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการเขียนบท
และการกํากับ ภาพยนตร์ และโทรทัศ น์ (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรั บรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
การเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. บุคลากรทีย่ ังขาดแคลนทั้งในประเทศไทย และทัว่ โลก คือ คนเขียนบททีด่ ี หากทาง
หลักสู ตรพยายามสร้ างคนจํานวนมากเพื่อมาเรี ยนสาขาวิชานี้ และเขียนไม่ เป็ น จะทํา
อย่ างไร น่ าจะหาคนทีม่ ีพรสวรรค์ มาต่ อยอดในระดับปริ ญญาโท เพื่อเพิม่ ความสามารถใน
การเป็ นผู้เขียนบททีด่ ี น่ าจะเหมาะสมกว่ า
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2. หากรับจํานวนนักศึกษาทีใ่ กล้ เคียงกับระดับปริ ญญาโท ควรเปิ ดเป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญา
โท น่ าจะเหมาะสมกว่ า
3. หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ต้ องเขียนเป็ นภาษาที่
สละสลวย และมีความถูกต้ อง
4. รายวิชาในหลักสู ตร ควรมีวชิ าฝึ กปฏิบัติมากกว่ านี้
5. หน้ า 67 รายวิชา FWD 112 ทฤษฎีเรื่ องเล่ า และ FWD 131 การแสดงเพื่อภาพยนตร์ และ
ละครโทรทัศน์ ในเนื้อหาวิชาไม่ มีการฝึ กปฎิบัติ แต่ กาํ หนดโครงสร้ างหน่ วยกิตว่ ามีการฝึ ก
ปฎิบัติ ดังนั้นควรแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
6. หน้ า 67 รายวิชา FWD 221 การเขียนบทภาพยนตร์ 1 หน้ า 68 รายวิชา FWD 223 การ
เขียนบทเพื่องานแอนิเมชั่ นและสื่ อใหม่ และหน้ า 70 รายวิชา FWD 323 การเขียนบทละคร
โทรทัศน์ 2 ควรกําหนดให้ มีการฝึ กปฏิบัติด้วย
7. หน้ า 68 รายวิชา FWD 224 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ การ
เขียนคําอธิบายรายวิชา ต้ องประกอบด้ วยตัวเนื้อหาทางทฤษฎี ซึ่งส่ วนทีเ่ ป็ น Content
หายไป
8. หน้ า 71 รายวิชา FWD 431 การกํากับละครโทรทัศน์ 2 อ่ านเนื้อหาวิชาแล้ วไม่ ร้ ู ว่าเรียน
เรื่ องอะไร
9. หน้ า 73 รายวิชา FWD 423 การดําเนินงานในวิชาชี พเขียนบท ควรตัดวิชานีอ้ อก เพราะไม่
จําเป็ นต้ องเรียน เนื่องจากการดําเนินงานในวิชาชี พเขียนบท ไม่ ได้ เป็ นวิชาชี พ
10. แก้ ไข คําว่ า อินเตอร์ เน็ต เป็ น อินเทอร์ เน็ต ทุกคํา
11. ควรแก้ ไข Curriculum Mapping เนื่องจากบางรายวิชามีจุดดําเยอะเกินไป
จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ ฝากข้ อสั งเกต ดังนี้
1. ควรเปิ ดเป็ นหลักสู ตรระดับปริญญาโท จะเหมาะสมกว่ า โดยรับนักศึกษาจํานวนไม่ มาก
และให้ ได้ ผลผลิตทีด่ ี อีกทั้งอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ อาจมีความสนใจ อยากเรียนในสาขาวิชานี้
เพื่อเพิม่ วุฒิ
2. ให้ เปิ ดหลักสู ตรนี้ เป็ นแขนงทางเลือกหนึ่งของสาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดย
ให้ นักศึกษาเลือกเรียนในชั้ นปี ที่ 3
3. ให้ จัดเป็ นหลักสู ตรระยะสั้ น เพื่อดูแนวโน้ มว่ ามีคนสนใจมากน้ อย เพียงใดก่ อน หากมี
ผู้สนใจมากพอ จึงเปิ ดเป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กลับไปหารื อกับทางหลักสู ตร ตามข้ อสั งเกตของ
คณะกรรมการฯ หากเห็นว่ ามีแนวโน้ มทีจ่ ะดําเนินการได้ ให้ เสนอหลักสู ตรต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม
3.2 เรื่ อง

คําขอ

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

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2548 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับรหัสทุกรายวิชา จาก SBP เป็ น CSI
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
2.2.1 เปลี่ยนชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 ยกเลิกกลุ่มวิชา จํานวน 7 กลุ่มวิชา
2.3.2 เปิ ดกลุ่มวิชาใหม่ จํานวน 3 กลุ่มวิชา
2.3.3 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางสังคม เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนชื่อวิชา
จํานวน 3 รายวิชา
2.3.4 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ปรับคําอธิ บายรายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชา
จํานวน 2 รายวิชา
2.3.5 ย้ายกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางสังคม เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 3 รายวิชา
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2.3.6 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางธุ รกิจ เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนชื่อวิชา
จํานวน 1 รายวิชา
2.3.7 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางธุ รกิจ ปรับคําอธิ บายรายวิชา และเปลี่ยนรหัสวิชา
จํานวน 1 รายวิชา
2.3.8 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางธุ รกิจ เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2.3.9 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางการเมือง เปลี่ยนรหัสวิชา และ เปลี่ยนชื่อวิชา
จํานวน 1 รายวิชา
2.3.10 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางการเมือง ปรับคําอธิ บายรายวิชา และเปลี่ยนรหัสวิชา
จํานวน 1 รายวิชา
2.3.11 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางการเมือง เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 5 รายวิชา
2.3.12 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 48 รายวิชา
2.3.13 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 10 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3-6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

ไม่นบั หน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต
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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 าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาผูน้ ําทางสังคม
ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2557
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
ผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในหมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต้ องเขียนให้ สะท้อนถึงการปรับปรุงหลักสู ตร
2. หน้ า 5 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักสู ตรนี้เกีย่ วข้ องกับเรื่ อง
การเมือง ควรกล่ าวถึงสถานการณ์ ปัจจุบัน การปฏิรูป การร่ างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ ทาง
หลักสู ตรเขียนมาสั้ นเกินไปยังไม่ ประทับใจ และข้ อความตั้งแต่ คําว่ า “ จึงจําเป็ นต้ องมีการ
ปรับกระบวน ทัศน์ ...” ให้ ย้ายมาไว้ ในข้ อ 12
3. ข้ อ 11.2 แก้ คําว่ า อาทิ เป็ น เช่ น และเพิม่ รายละเอียดพร้ อมทั้งขยายความ ในข้ อ 12.
ผลกระทบฯ ให้ ชัดเจน
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4. ในหมวดที่ 2 หน้ า 6 ข้ อ 1.1 ปรัชญา ขอให้ ปรับคําอธิบาย
5. หน้ า 19 รายวิชา CSI 611 ผู้นํากับการพัฒนาทางสั งคมในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ เนื่องจาก
ปัจจุบันสั งคมยุค IT มีการเปลีย่ นแปลงมาก แต่ วชิ านีม้ าหยุดทีส่ งครามโลกครั้ งที่ 2 เท่านั้น
ดังนั้นควรเพิม่ เรื่ องอิทธิพลของ Internet ซึ่งมีผลกระทบอย่ างรุ นแรงในยุคปัจจุบัน
6. หน้ า 21 CSI 615 การใช้ สื่อสาธารณะเพื่อสั งคม แก้ ไข คําว่ า อาทิ เป็ น เช่ น คําว่ า
อินเตอร์ เน็ต เป็ น อินเทอร์ เน็ต และเพิม่ เนื้อหาเรื่ อง สื่ อสั งคม
7. หน้ า 24 CSI 632 ระบบสารสนเทศสํ าหรับผู้นํา เนื้อหาน้ อยไปไม่ ทนั สมัย ขอให้ เพิม่ เรื่ อง
Big Data ข่ าวกรองทางธุรกิจ Business Intelligence และแก้คําสะกด จากคําว่ า อิเลคโทร
นิคส์ เป็ น อิเล็กทรอนิกส์
8. หน้ า 26 CSI 636 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่ อสั งคม แก้ คําสะกดภาษาอังกฤษ
จากคําว่ า correct เป็ น right
9. หน้ า 30 CSI 654 ผู้นํากับการจัดการภาครัฐและเอกชน ขาดเนื้อหาใหม่ เช่ น การจัดการ
การเงิน การจัดการความเสี่ ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินผล
มาตรฐานคุณภาพ
10. CSI 655 กฎหมายสํ าหรับการบริ หารราชการ ขาดเนื้อหาเรื่ อง พระราชกฤษฎีกาการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
11. ควรเพิม่ เติมรายวิชาใหม่ เพื่อให้ สอดรับกับแนวคิดของผู้นําทีต่ ้ องมีองค์ ความรู้ ปั ญหาและ
ความตระหนักถึงปั ญหาหลักๆ ของมนุษยชาติ โดยควรเพิ่มวิชาลงไปในหลักสู ตร ในหมวด
ใดหมวดหนึ่ง และให้ เนื้อหาครอบคลุมถึง ความรู้ ตลอดจนแนวทางการแก้ ปัญหา เช่ น
ปัญหาของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสภาวะโลกร้ อน ปัญหาสั งคมผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะปัญหาเรื่ องความเหลื่อมลํา้

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ โดยขอให้ กลับไปแก้ ไข และนํากลับมาให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง
ก่ อนเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่ า
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1. มหาวิทยาลัยรั งสิ ตมีหลักสู ตรสร้ างผู้นํามานาน ควรได้ มีการสรุ ปและสั งเคราะห์ ว่า เรา
ได้ สร้ างบัณฑิตไปเป็ นผู้นําได้ มากน้ อยเท่ าใด ซึ่งในเวลาข้ างหน้ าอาจพัฒนาให้ เกิด ศูนย์ พฒ
ั นา
ผู้นําเพื่ออนาคตของประเทศไทย
2. แนวทางและแนวคิดในการสร้ างผู้นําของมหาวิทยาลัยรังสิ ต มิได้ หมายถึงเฉพาะการ
สร้ าง “ผู้นําทางการเมือง” หรื อสร้ างคนไปเป็ น “หัวหน้ า” แต่ หมายความว่ าทุกหลักสู ตร ทุก
วิชาชี พ ต้ องเน้ นให้ ผ้ ูเรียนรู้ จริง ทําจริง สั มพันธ์ กบั โลกจริง เพื่อจะมีความเป็ น “ผู้นํา” ใน
สายอาชี พของตน
3.2.2 หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ ติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ ติศาสตร์ ได้รับ
อนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึ กษา
2544 2545 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก LLB เป็ น LWB
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 141 หน่วยกิต เป็ น 140 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 หมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิต จาก 103 หน่วยกิต เป็ น 105หน่วยกิต
2.4.2 เปลี่ยนชื่อวิชาบังคับ เป็ น วิชาชีพ-บังคับ และปรับหน่วยกิต จาก 85 หน่วยกิต
เป็ น 87 หน่วยกิต
2.4.3 เปิ ดเพิ่ม วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง จํานวน 12 หน่วยกิต
2.4.4 เปลี่ยนชื่อวิชาเลือก เป็ น วิชาชีพ-เลือก และปรับหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต
เป็ น 6 หน่วยกิต
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2.5 หมวดวิชาโท เปิ ดเพิ่ม จํานวน 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาบังคับ
-วิชาเลือก
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
103 หน่ วยกิต
85 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
105 หน่ วยกิต
87 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

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

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะนิ ติศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้ า 24 ข้ อ 2.2 ขอให้ เพิม่ คําอธิบายของการเลือกเรี ยน แขนงวิชากฎหมายมหาชน
2. ควรนํารายวิชา LWB 423 ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง จากวิชาชี พ-บังคับ
เฉพาะแขนง ไปไว้ ใน วิชาชี พ-บังคับ โดยอาจจะสลับทีก่ บั รายวิชา LWB 205 สั งคมวิทยา
กฎหมาย ซึ่งมีความจําเป็ นน้ อยกว่า เรื่ องของกฎหมายศาลปกครอง ทีม่ ีความสํ าคัญมากขึน้
เรื่ อยๆ ในยุคปัจจุบัน และเพื่อให้ หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ มากขึน้ อีกทั้ง หลักสู ตร
นิติศาสตร์ หลักของทุกมหาวิทยาลัยได้ มีการบรรจุรายวิชานีเ้ ป็ นวิชาบังคับ
3. หน้ า 92 รายวิชา LWB 454 การใช้ และการตีความกฎหมาย แก้ ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จาก principle เป็ น principles
4. หน้ า 93 รายวิชา LWB 457 อาชญาวิทยา แก้ ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ในบรรทัดที่
2 คําว่ า Justice เป็ น justice และใส่ สัญลักษณ์ “ , “ ต่ อท้ ายคําว่ า crime , criminals ใน
บรรทัดแรก
5. หน้ า 93 รายวิชา LWB 458 นิติเวชศาสตร์ แก้ไขชื่ อภาษาอังกฤษ จาก Forensic Medicine
เป็ น Forensic Science และเพิม่ เนื้อหาวิชาเกีย่ วกับ การเก็บหลักฐานทางคอมพิวเตอร์
ด้ านการแพทย์ และการบัญชี
6. หน้ า 95 รายวิชา LWB 465 กฎหมายข้ อมูลข่ าวสารของราชการและสิ ทธิส่วนบุคคล ขอให้
ตัดคําว่ า Right ในชื่ อวิชาภาษาอังกฤษ และเพิม่ เนื้อหา “คําวินิจฉัย” เข้ าไปด้ วย เนื่องจาก
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เป็ นแม่ บทการดําเนินการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร โดยเลือก คําวินิจฉัย ทีน่ ่ าสนใจเข้ ามาไว้ ใน
หลักสู ตร เช่ น การออกข้ อบังคับ การตัดสิ น และการบริหาร
7. หน้ า 101 ให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา LWB 479 จาก กฎหมายเกี่ยวกับการส่ งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ น กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพิม่
เนื้อหาวิชา ทางด้ านกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้ าไปด้ วย
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม
3.2.3

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิติศาสตร์

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ ติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ ติศ าสตรบัณ ฑิ ต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิ นเทอร์ เน็ ต) (หลัก สู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ ติศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2549
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก LLB เป็ น LWB
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 140 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 หมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิต จาก 99 หน่วยกิต เป็ น 104 หน่วยกิต
2.4.2 เปลี่ยนชื่อ วิชาบังคับ เป็ น วิชาชีพ-บังคับ และปรับหน่วยกิต จาก 81 หน่วยกิต
เป็ น 80 หน่วยกิต
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2.4.3 ปรับเพิ่ม วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง จํานวน 12 หน่วยกิต
2.4.4 เปลี่ยนชื่อ วิชาเลือก เป็ น วิชาชีพ-เลือก และปรับหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต
เป็ น 12 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาบังคับ
-วิชาเลือก
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
81 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
104 หน่ วยกิต
80 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรับ ปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (ระบบการศึ กษาทางไกลทาง
อินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ ติศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอิ น เทอร์ เน็ ต ) (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ โดยให้ พจิ ารณาแก้ไขตาม วาระที่ 3.2.2 และขอให้ แก้ไข Curriculum
Mapping เนื่องจากบางรายวิชามีจุดดํามากเกินไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.4 หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบัญชี ได้รับอนุญาตให้เปิ ด
ดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2547
และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
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2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 133 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับเพิม่ จํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็ น 97 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 48 หน่วยกิต
เป็ น 45 หน่วยกิต
2.3.2 หมวดวิชาชีพบังคับ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต
เป็ น 43 หน่วยกิต
2.3.3 หมวดวิชาชีพเลือก ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต
เป็ น 9 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ดังนี้
2.4.1 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
2.4.2 ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.4.3 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2.5 ปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ ดังนี้
2.5.1 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
2.5.2 เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิ บายรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.5.3 ย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 2 รายวิชา
2.6 ปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก ดังนี้
2.6.1 ปรับลดกลุ่มวิชาชีพเลือกจากเดิม 6 กลุ่ม เป็ น 4 กลุ่มรายวิชา
2.6.2 ปรับรหัสวิชา ชื่ อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา ในหมวดวิชาชีพเลือกจํานวน
2 รายวิชา
2.6.3 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาชี พเลือก 10 รายวิชา
2.6.4 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
-

-

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
45 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
133 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ 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 าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
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คณะบัญชี

ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะบัญ ชี เพื่ อ ให้ ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํานัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ดําเนิ น การรั บ ทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไข Curriculum Mapping เนื่องจากบางรายวิชามีจุดดํา
มากเกินไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.5 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
สถาบันการบิน
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
นักบินพาณิ ชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบัน
การบิน ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรใน
ปี การศึกษา 2553
2. หลักสู ตรดังกล่าว ได้รับการอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสู ตรแล้ว มีขอ้ สังเกต เรื่ อง การ
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ขอเปลี่ยนชื่ อหลักสู ตรและชื่ อปริ ญญา จาก เทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิ ต ซึ่ งการขอเปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
และชื่ อปริ ญญานั้น จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสู ตรและเนื้ อหาสาระของหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยใช้ชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญาเดิม คือ เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
3. สถาบันการบิน ขอยืนยันการขอเปลี่ยนชื่ อหลักสู ตรและชื่ อปริ ญญา จาก หลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ เป็ น หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ โดยได้ปรับเพิ่มรายวิชาใน
กลุ่ มวิชาพื้นฐานวิช าชี พ ซึ่ งเป็ นรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จากเดิ ม 4 รายวิชา 12 หน่ วยกิ ต เป็ น
6 รายวิชา จํานวน 18 หน่วยกิต
4. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
4.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(Bachelor of Technology Program in Commercial Pilot)
เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(Bachelor of Science Program in Commercial Pilot)
4.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
จาก เทคโนโลยีบณั ฑิต (นักบินพาณิ ชย์)
Bachelor of Technology (Commercial Pilot)
ตัวย่อ ทล.บ. (นักบินพาณิ ชย์)
B.Tech. (Commercial Pilot)
เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณิ ชย์)
Bachelor of Science (Commercial Pilot)
ตัวย่อ วท.บ. (นักบินพาณิ ชย์)
B.Sc. (Commercial Pilot)
4.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
4.4 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 132 หน่วยกิต เป็ น 138 หน่วยกิต
4.5 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต
เป็ น 102 หน่วยกิต
4.5.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต
เป็ น 27 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เปลี่ยนรหัส และคําอธิ บายรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่

25
จาก MEN 240 อากาศพลศาสตร์
เป็ น CPD 240 อากาศพลศาสตร์
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา ได้แก่
GEN 102 คณิ ตศาสตร์ เพื่องานเทคนิค
MAT 134 แคลคูลสั 2
PHY 133 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
4.5.2 หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 70 หน่วยกิต
เป็ น 69 หน่วยกิต และ
ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
CPD 499 โครงการนิ รภัยการบิน
4.5.3 หมวดวิชาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
CPD 189 การฝึ กบินเบื้องต้น
5. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
94 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
102 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรับ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นัก บิ นพาณิ ช ย์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิ น เพื่ อให้ม หาวิท ยาลัยเสนอเรื่ องต่ อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไข หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จ
การศึกษา ในข้ อ 8.3 จาก นักบินทําการบินเพื่อธุรกิจเอกชน เป็ น นักบินในงานธุรกิจเอกชน
และ เนื้อหาของรายวิชาฟิ สิ กส์ ควรปรับเนื้อหาให้ สอดคล้ องกับงานนักบิน
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.6 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2532 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2548 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 130 หน่วยกิต เป็ น 131 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
2.3.1 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิต จาก 92 หน่วยกิต เป็ น 95 หน่วยกิต
2.3.2 เปลี่ยนชื่อ จาก กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็ น วิชาแกน และปรับจํานวน
หน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต
2.3.3 เปลี่ยนชื่อ จาก กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ เป็ น วิชาเฉพาะด้าน และปรับจํานวน
หน่วยกิต จาก 56 หน่วยกิต เป็ น 74 หน่วยกิต
2.3.4 เปลี่ยนชื่อ จาก วิชาชีพ-เลือก เป็ น วิชาเลือก และปรับจํานวนหน่วยกิตจาก
18 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.3.5 วิชาเลือก เปิ ดรายวิชาใหม่ เปลี่ยนชื่อและปรับคําอธิ บายรายวิชา ตัดรายวิชา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 4 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อและปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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- ตัดรายวิชาจํานวน 4 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
-

-

9 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
92 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

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

6 หน่ วยกิต
130 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
95 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
131 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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไขอาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ ฯ ในข้ อ (6) วิศวกรซอฟต์ แวร์ และ (7) วิศวกร
ระบบ หน้ า 2 หมวดที่ 1 ข้ อ 8 เนื่องจากเนื้อหาวิชาทีเ่ รี ยนยังไม่ เพียงพอกับอาชี พ
ดังกล่ าว
2. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 70 CSC 480 จาก วิศวกรรมซอฟท์ แวร์ เป็ น วิศวกรรม
ซอฟต์ แวร์
3. หน้ า 77 รายวิชา CSC 440 การเขียนโปรแกรมกราฟิ กส่ วนเชื่ อมประสาน ให้ แก้ ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย คําว่ า เพนเน็ล เป็ น พแนล
4. หน้ า 78 รายวิชา CSC 456 การสร้ างคอมไพเลอร์ ให้ แก้ ไขคําอธิบายรายวิชา คํานําหน้ า
ภาษาอังกฤษ จาก อักษรใหญ่ เป็ น อักษรเล็ก ทั้งหมด
5. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 79 CSC 474 จาก การออกแบบและติดตั้งระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ เป็ น การออกแบบระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
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6. ขอให้ แก้ ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 หน้ า 80 รายวิชา CPE 337 ปฏิบัติการ
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ให้ ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.7 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (หลัก สู ต รนานาชาติ ) (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตร
นานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอน เมื่อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การ ศึกษา 2549 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็ น 126 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 100 หน่วยกิต เป็ น 90 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
และ ยกเลิกรายวิชา ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ เปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา 11 รายวิชา
- ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์
จํานวน 2 วิชา
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- ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
จํานวน 1 วิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับหน่วยกิต จาก 57 หน่วยกิต เป็ น 81 หน่วยกิต
และ เปิ ดกลุ่มวิชา-บังคับ ยกเลิกรายวิชา ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ เปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ปรับหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 63 หน่วยกิต
- เปิ ดกลุ่มวิชา-บังคับ จํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
5. กลุ่มวิชาปริ ญญานิพนธ์และสหกิจศึกษา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 10 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา และย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ กลุ่มวิชาปริ ญญานิพนธ์
และ สหกิจศึกษาจํานวน 3 รายวิชา
- ย้ายกลุ่มวิชาพื้นฐาน ไปวิชาชีพ-บังคับ ในกลุ่มวิชาโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 16 รายวิชา
ข. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวิชา ปรับชื่อรายวิชา และแก้ไขหน่วยกิต
และเปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา และแก้ไขหน่วยกิต จํานวน 5 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 14 รายวิชา
2.3.3 กลุ่มวิชาโท ยกเลิกรายวิชา ปรับชื่อวิชา และเปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 7 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 9 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
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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
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
43 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
90 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
81 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
126 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (หลัก สู ต รนานาชาติ ) (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบหลักสู ตร
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 71 ICT 214 จาก เทคโนโลยีแพลตฟอร์ มการประมวลผล
เป็ น เทคโนโลยีเพื่อการประมวลผล หรื อ เทคโนโลยีสําหรั บการคํานวณ
2. หน้ า 72 รายวิชา ICT 304 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ ขอให้ แก้ ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย คําว่ า การพิสูจน์ หลักฐาน เป็ น นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ตรงกับ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ คําว่ า forensics
3. หน้ า 74 รายวิชา ICT 212 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทมึ ขอให้ แก้ ไขคําว่ า อัลกอริ ทึม
เป็ น ขั้นตอนวิธี
4. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 78 ICT 324 คลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล เป็ น คลังข้ อมูล
และการทําเหมืองข้ อมูล และ ชื่ อรายวิชาวิชาภาษาอังกฤษ จากคําว่ า Warehousing
เป็ น Warehouse
5. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 79 รายวิชา ICT 327 จาก การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ธุรกิจอัจฉริยะ เป็ น การพัฒนาโปรแกรมข่ าวกรองธุรกิจ และแก้ ไขคําอธิบายรายวิชา
คําว่ า เว็บอัจริยะ เป็ น ข่ าวกรองทางเว็บ และคําว่ า เดสทอปอัจฉริยะ เป็ น ข่ าวกรองทาง
เดสทอป
6. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 80 รายวิชา ICT 329 จาก การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
เป็ น ขั้นตอนวิธีวเิ คราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และ ให้ เพิม่ เนื้อหาวิชาเกีย่ วกับ ประเภทการ
เลือกใช้ บริการของ public cloud ของรายวิชา ICT 331 การประมวลผลกลุ่มเมฆ
7. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 81 ICT 336 จาก ความรู้ เบื้องต้ นทางการเรี ยนรู้ เครื่ อง เป็ น
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ความรู้ เบื้องต้ นทางการเรียนรู้ของเครื่ อง และแก้ ไขคําอธิบายรายวิชา คําว่ า วิธีนอน
พาราเมทริก เป็ น วิธีน็อนพาราเมทริก
8. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 82 รายวิชา ICT 339 จาก การพิสูจน์ หลักฐานด้ วย
คอมพิวเตอร์ เป็ น นิติวทิ ยาศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ แก้ ไขคําอธิบายรายวิชา คําว่า โฮส
เป็ น โฮสต์
9. หน้ า 83 รายวิชา ICT 424 คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก แก้ ไขเป็ น คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กส์
10. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา หน้ า 84 รายวิชา ICT 425 จาก การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บน
อุปกรณ์ พกพา เป็ น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สําหรับอุปกรณ์ พกพา และ
รายวิชา ICT 426 จาก ระบบค้ นคืนสารสนเทศสมัยใหม่ และโปรแกรมการค้ นหา เป็ น
โปรแกรมสื บค้ นระบบค้ นคืนสารสนเทศ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.8 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้รั บ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1
ปี การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
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2.2.1 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น

30 หน่วยกิต

2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
- เปลี่ยนชื่อจากวิชาเอกเป็ นกลุ่มวิชาชีพ
- เปลี่ยนชื่อจากวิชาเอกบังคับเป็ นวิชาชีพ-บังคับ
- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.3.3. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
- เปลี่ยนชื่อจากวิชาเอกเลือกเป็ นวิชาชีพ-เลือก
- เพิม่ จํานวนหน่วยกิตจากเดิม 9 หน่วยกิตเป็ น 24 หน่วยกิต
- เปิ ดกลุ่มรายวิชาใหม่ดงั นี้
1. กลุ่มวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ
2. กลุ่มวิชาการจัดการธุ รกิจเอเชี ย
3. กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุ รกิจออนไลน์
2.3.4. วิชาโท
- แก้ไขรายละเอียดในการเลือกเรี ยนวิชาโทของนักศึกษา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 7 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ 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 าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิ จระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

37
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิ จ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ ฯ ให้ ตัดข้ อ 8.6 ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ ออก
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 12.2 การพัฒนาหลักสู ตร ให้ แก้ไขข้ อความ โดยอธิบายให้ ผู้อ่านเข้ าใจว่าทําไม่
ต้ องเป็ นหลักสู ตรนานาชาติ และเขียนให้ สะท้ อนถึงสถานการณ์ ภายนอกฯ ในข้ อ 11 ด้ วย
3. แก้ ไขคําว่ า Social Media เป็ น สื่ อสั งคม ทุกคํา
4. แก้ ไขการพิมพ์ วิชาบังคับก่ อน เป็ นอักษรตัวเข้ ม และให้ มีรูปแบบเดียวกันทั้งหลักสู ตร
5. แก้ ไขคําอธิบายรายวิชา IBM 450 การค้ าระหว่างประเทศ : อาเซียน จากคําว่ า ธุรกิจใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ น ธุรกิจในอาเซียน และเพิ่มคําว่ า และระเบียบ ต่ อจากคําว่ า
กฎหมาย ในบรรทัดที่ 2
6. แก้ ไขคําอธิบายรายวิชา IMB 368 การชําระเงินอิเล็กทอรนิกส์ และความปลอดภัยของธุรกิจ
ออนไลน์ โดยตัดข้ อความ บทบาทของบุคคลทีส่ ามที่เป็ นเจ้ าของลิขสิ ทธิ์ ออก
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสั มพันธ์ และการพัฒนาระหว่ างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาความสั ม พันธ์ และการพัฒ นาระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ด
ดําเนินการสอนเมื่อ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก IRD เป็ น IPE
2.2 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญา ดังนี้
ชื่อหลักสู ตร
จาก ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Relations and
Development (International Program)
เป็ น ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Political
Economy and Development (International Program)
ชื่อปริ ญญา
จาก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์และการพัฒนา
ระหว่างประเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (International Relations and
Development)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.A. (International Relations and Development)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเมืองและ
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การพัฒนาระหว่างประเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (International Political Economy
and Development)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.A. (International Political Economy and
Development)
2.3 ปรับลดโครงสร้างจํานวนหน่วยกิต จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.5 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ
2.5.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 9 รายวิชา
2.5.2 กลุ่มวิชาชีพ จํานวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็ น 60 หน่วยกิต
1) แขนงวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 7 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา จํานวน
3 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐาน เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา จํานวน
3 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 7 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
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- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา จํานวน
2 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 10 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2) แขนงวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 12 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐาน เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา จํานวน
2 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา จํานวน
1 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.5.3 กลุ่มวิชาโท (ยกเลิกกลุ่มวิชาโทของนักศึกษาในสาขาวิชา)
2.5.4 กลุ่มวิชาโท (สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา)
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 7 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
-
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หมวดวิชา
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
21 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 อ าํ นาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
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

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาความสัมพันธ์และ
การพัฒ นาระหว่า งประเทศ (หลัก สู ต รนานาชาติ ) (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบัน การทู ต และการ
ต่างประเทศ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการทูต
และการต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตามทีร่ ะบุใน หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ ฯ ข้ อ 8.4 นักวิเคราะห์ นโยบาย
ในหลักสู ตรมีเรียนอยู่วชิ าเดียวจะสามารถประกอบอาชี พนีไ้ ด้ จริงหรื อ
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 11 และข้ อ 12 ตามทีห่ ลักสู ตรเขียนมา ยังไม่ สอดคล้ องกัน ดังนั้น ขอให้
แก้ ไข ข้ อ 11 โดยให้ กล่ าวถึง สถานการณ์ ระหว่ างประเทศ ด้ านการเมือง เศรษฐศาสตร์
และการพัฒนาเป็ นอย่ างไร แล้ วจึงนําข้ อความดังกล่ าวมาตอบโจทย์ ใน ข้ อ 12
3. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา IPE 242 จาก การพัฒนาเมือง, ชนบท, และ ความยากจน (Urban,
Rural, and Poverty Development) เป็ น การพัฒนาเมือง ชนบท (Urban, Rural, and
Development)
4. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไข รหัสวิชา IPE 256 ระหว่ างหน้ า 24 , 83 และหน้ า 93 เนื่องจาก
มีชื่อรายวิชาทีแ่ ตกต่ างกันแต่ ใช้ รหัสเดียวกัน
5. หน้ า 94 รายวิชา IPE 261 ประสบการณ์ ในต่ างแดนฯ ควรจัดโครงสร้ างหน่ วยกิตให้ มี
ภาคปฏิบัติ และปรับแก้ ไขคําอธิบายใหม่ ให้ ชัดเจน
6. ขอฝากให้ ทางหลักสู ตรกลับไปคิดใหม่ เนื่องจากเนื้อหาวิชาเน้ นทางตะวันตกมากไป อยาก
ให้ มองในมุมกว้ าง จัดเนื้อหาการเรี ยนการสอน ให้ มีความทันสมัย เน้ นหนักทางด้ าน
human securities หรื อเพิม่ special topics เชิ ญผู้มีความรู้ ในด้ านนีม้ าบรรยาย
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมดังนี้
1. ประเทศไทยอยู่กงึ่ กลางของสุ วรรณภูมิ และอยู่ระหว่ างอารยธรรมใหญ่ 2 สาย คือ
อินเดีย และจีน จึงจําเป็ นต้ องพัฒนาให้ ไทยมีบทบาทในการเชื่ อมโยงประเทศต่ างๆ ในภูมิภาคนี้ เพราะประเทศไทย
มีประสบการณ์ และทักษะในเรื่ องความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศ แต่ จะขาดในเรื่ องข้ อมูล ซึ่งประเด็นนี้ สถาบันคลัง
ปัญญาและสถาบันการทูตและการต่ างประเทศ ของวิทยาลัยรัฐกิจ ได้ พยายามจัดให้ มีการสั มมนาและการประชุ มทาง
วิชาการให้ มากขึน้
2. ในอดีตวิชาการจะแยกส่ วน เช่ น แยกเป็ นรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็ นวิธีการแบบอเมริกนั แต่ มหาวิทยาลัยเห็นว่ าทุกศาสตร์ ต้ อง
เชื่ อมโยงบูรณาการ โดยในอดีตเคยทําหลักสู ตร PPE (ปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ ) แต่ กย็ ังไม่ เป็ นทีน่ ิยม บัดนี้
เห็นว่ า การเรี ยนต้ องตอบสนองปัญหาทีเ่ ป็ นจริง จึงได้ พยายามบูรณาการหลายสาขาวิชาเข้ าด้ วยกัน จึงเกิดเป็ น
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่ างประเทศ หรื อ International Political Economy and
Development (IEPD)

3.3 เรื่ อง
คําขอ

ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์
ประจําหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วยหลักสู ตรศึ กษาศาสตรดุ ษฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา (ฉบับ ปี พ.ศ. 2555) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
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มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรับ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิ ป รั บ ปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตร และอาจารย์ป ระจําหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.4 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจํา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (ฉบับปี พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (ฉบับปี พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบําบัด
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ข้ อเท็จจริง

เนื่ อ งด้ ว ยหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2556)
คณะกายภาพบําบัด มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน (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 ว่ า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขออนุมตั ิปรับปรุ งรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
วิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชากายภาพบําบัด (ฉบับปี พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบําบัด ได้ผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิปรับปรุ งรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชากายภาพบําบัด (ฉบับปี พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบําบัดเพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.5 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ประจําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
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คําขอ

(ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ประจําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง

เนื่องด้วยหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะ
เทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ 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 อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ตั ิ ป รับ ปรุ งรายชื่ ออาจารย์ป ระจําหลักสู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคนิ ค
การแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะเทคนิ คการแพทย์ ได้ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการวิช าการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ประจําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคนิ ค
การแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะเทคนิ คการแพทย์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม
3.6

เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ปิ ดดําเนิ นการหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ข้ อเท็จจริง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปิ ดดําเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2556 เป็ นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

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

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปิ ดดําเนิ นการ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2556 เป็ นต้นไป เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
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ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติแก้ ไขรายวิชาบังคับก่ อน ของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ แก้ไ ขรายวิช าบัง คับ ก่ อน ของหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ด้ว ย ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ขอแก้ไ ขรายวิ ช าบัง คับ ก่ อ น (PreRequisite) ของรายวิชา EEN 303 ระบบควบคุมป้ อนกลับ (Feedback Control Systems) เพื่อความเหมาะสมกับรายวิชาที่
ศึกษาต่อ ดังนี้
จาก วิชาบังคับก่อน : EEN 302 สัญญาณและระบบ
เป็ น วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพนั ธ์ สําหรับวิศวกร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ ม ัติ แ ก้ไ ขรายวิ ช าบัง คับ ก่ อ น ของหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้ า (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน ของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.8
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลื อกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
การแพทย์แผนตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง

ด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ประสงค์จะเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
3 รายวิชา ของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2555) โดยเปิ ดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็ นต้นไป ดังนี้
OMD 206 สุ คนธบําบัดทางคลินิกและความงาม
3(2-3-6)
(Aesthetic and Clinical Aromatherapy)
OMD 207 โภชนบําบัดในการแพทย์แผนตะวันออก
3(3-0-6)
(Nutritional Therapy in Oriental Medicine)
OMD 208 ศาสตร์ การแพทย์โฮมีโอพาธี ย ์
3(2-3-6)
(Homoeopathy)

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

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.9 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุ มั ติรายชื่ อ วารสารทางวิช าการให้ ส ภามหาวิท ยาลัยรั บ รอง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิรายชื่ อวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง สําหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้ว ยสํ านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ก ําหนดระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
เพื่ อให้ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนถื อ ปฏิ บ ัติ เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน โดยหลัก เกณฑ์ ดัง กล่ าวกําหนดให้ สภา
มหาวิทยาลัยใช้รายชื่ อวารสารทางวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กรณี ที่วารสารทางวิชาการที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่กาํ หนด ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่มีการดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด เมื่อดําเนิ นการรับรอง
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วารสารเสร็ จสิ้ นแล้วให้จดั ทําเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ กันและแจ้งให้ กกอ.ทราบ ภายใน
ออกประกาศโดยวารสารที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับให้มีผลการบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี
รับรอง ดังนี้

30 วัน นับแต่วนั ที่

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้การ
1. วารสารกุ ม ารเวชสาร (รายละเอี ย ดดัง เอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ระบุวา่
ข้อ 3. ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลให้สภาสถาบันอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีกาํ หนดการเผยแพร่ ที่แน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 2 ฉบับ
(2) มี ก ารระบุ สํ านั ก พิ ม พ์ห รื อ หน่ ว ยงานที่ ตี พิ ม พ์ วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของ
วารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้วา่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้ รงคุ ณวุฒิ (peer reviewer)
ที่พิจารณาคุ ณภาพบทความที่ครอบคลุ มสาขาวิชาหรื อกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จดั ทําวารสารอยูในรายชื่ อด้วย
(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรื อเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่ บทความที่มีผนู ้ ิ พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก กรณี ที่บทความมีผนู ้ ิพนธ์ร่วมที่เป็ นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือ
ว่าเป็ นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็ นภาษาต่างประเทศประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็ นรู ปแบบเดี ยวกัน
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้ อเสนอ
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เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ ให้การรับ รองวารสารทางวิชาการ ที่ มีก ารดําเนิ นการตามหลัก เกณฑ์ ที่
กําหนด จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.10.1 หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
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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 นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.10.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ คณะบริ หารธุรกิจ

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
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สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ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 ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ต รการจัด การมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเป็ นผู ป้ ระกอบการ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10.3 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกล
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ทางอินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าผู น้ ําทางสั ง คม ธุ รกิ จและการเมื อ ง (ระบบการศึ ก ษาทางไกลทาง
อินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ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 ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

56
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10.4 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ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 ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช ากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้ส ภาสถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึ งขออนุ มตั ิ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 ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
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ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่ า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสํ าคัญ
มากขึน้ และครอบคลุมหลายสาขาวิชา ทั้งประเด็นเศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศการลงทุน และจะเกิดกฎหมายใหม่ ๆ อีกหลายฉบับทีเ่ กีย่ วข้ องกับสารสนเทศและ
ดิจิตอล

3.11 เรื่ อง ขออนุมัติการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Shibaura Institute of Technology, Japan
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Shibaura Institute of Technology, Japan
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Shibaura Institute of Technology, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา ร่ วมมือด้าน
วิจยั และร่ วมมือด้านการประชุมวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารด้านวิชาการร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

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

เห็ นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Shibaura
Institute of Technology, Japan
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University, China
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University, China
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท ํา ความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิช าการ ระหว่า งมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Guangxi University, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และข้อมูลทางการศึกษาและ
สื่ อการเรี ยนการสอน ร่ วมกิจกรรมการวิจยั และเผยแพร่ งานวิจยั ร่ วมงานสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การประชุ ม
ทางวิชาการ รวมถึงการเข้าร่ วมหลักสู ตรระยะสั้น และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
University, China

เห็ นควรอนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Guangxi

61
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.13 เรื่ อง ขออนุมัติการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi Medical University, China
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi Medical University, China
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ได้ท าํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Guangxi Medical University, China โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อความร่ วมมือขับเคลื่ อนแผนงานของสถาบันการศึ กษา
แลกเปลี่ ยนแผนงานการฝึ กอบรมอาจารย์ แลกเปลี่ ยนกิ จกรรมด้านศิ ล ปวัฒ นธรรมและวิช าการ รวมถึ งแบ่งปั น
กิจกรรมและแผนงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Guangxi
Medical University, China
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.14 เรื่ อง ขออนุมัติการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University of Science and Technology, China
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University of Science and Technology, China
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ได้ท าํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Guangxi University of Science and Technology, China โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อความร่ วมมือขับเคลื่ อนแผนงานของ
สถาบันการศึ กษา แลกเปลี่ ยนแผนงานการฝึ กอบรมอาจารย์ แลกเปลี่ยนกิ จกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ
รวมถึงแบ่งปันกิจกรรมและแผนงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Guangxi
University of Science and Technology, China
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15 เรื่ อง ขออนุมัติการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Oxbridge College, Kunming, China
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Oxbridge College, Kunming, China
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Oxbridge College, Kunming, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมงานวิจยั แลกเปลี่ยนวารสารการวิจยั แลกเปลี่ยน
บุคลากรเพื่อการฝึ กอบรมระยะสั้น หลักสู ตรการเรี ยนภาษา จัดค่ายการเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนหรื อฤดู
หนาว แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการทํางานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน
ในต่างประเทศ
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

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

เห็ นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Oxbridge
College, Kunming, China
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีประชุ มมีมติอนุมัติ

3.16 เรื่ อง ขออนุมัติการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Bonan Senior Middle School, China
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Bonan Senior Middle School, China
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Bonan Senior Middle School, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับนักศึกษาจากคู่สัญญาเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโทที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต แนะนําและให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตามความร่ วมมือ รวมถึงร่ วมกิจกรรม
สัมมนา ด้านวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

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

เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารทําความตกลงร่ วมมื อทางวิช าการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ Bonan
Senior Middle School, China
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.17 เรื่ อง ขออนุมัติการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Yunnan University of Finance and Economics, China
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Yunnan University of Finance and Economics, China
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ ความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั งสิ ต กับ
Yunnan University of Finance and Economics, China โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อร่ วมมื อกัน จัดหาหลัก สู ตรการศึ ก ษา
ทั้งปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท แลกเปลี่ยนอาจารย์ การวิจยั และกิจกรรมอื่นๆ ร่ วมกันพัฒนาแผนการศึกษาและจัดหาผู ้
ที่มีความสามารถพิเศษซึ่ งเป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ าย เพื่อมาแนะแนวการฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ ความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การทําความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรังสิ ต กับ Yunnan
University of Finance and Economic, China
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.18
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยได้ แจ้ งให้ ทราบเพิม่ เติมว่ า จะมีการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
โดยความร่ วมมือกับ RSU Airlines นํานักศึกษาและบุคลากร จากไทยไปจีน และจากจีนมาไทย
ซึ่งอยู่ระหว่ างการประสานงาน เพื่อกําหนดรายละเอียดต่ อไป

เรื่ อง การขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจําหลักสู ตร :
3.18.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ขอเสนอข้อมู ล ของคณาจารย์ห ลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร. รุ จา ผลสวัสดิ์
อนุมตั ิเมื่อ 16 เมษายน 2555
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมี
เกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตรศึ กษา
ศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.18.2 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุ มตั ิการ
ขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร. สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริ ฐ
อนุมตั ิเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2555
2. ดร. สมิทธ์ ตุงคะสมิต
อนุมตั ิเมื่อ 3 เมษายน 2556
3. ดร. รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ
อนุมตั ิเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556
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4. ดร. ฉัตรวรัญ องคสิ งห์
5. รศ.ดร. สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์

อนุมตั ิเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556
อนุมตั ิเมื่อ 5 กันยายน 2556

ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมสังคม
และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระ
งานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิช าผู น้ ําทางสั งคม ธุ รกิ จ และการเมื อ ง วิท ยาลัย นวัต กรรมสั ง คม ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.18.3
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ห ลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าจี น และอาเซี ย นในระบบเศรษฐกิ จโลก วิท ยาลัยนวัตกรรมสั งคม ที่ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ โดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่าย
วิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร. นฤมิตร สอดศุข
อนุมตั ิเมื่อ 11 มิถุนายน 2556
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมสังคม
และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระ
งานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศิลปศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าจี น และอาเซี ย นในระบบเศรษฐกิ จโลก วิท ยาลัย นวัต กรรมสั ง คม ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.18.4

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
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คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร. รัชนี นามจันทรา
อนุมตั ิเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงาน
ของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลผู ้ใ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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3.18.5 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต

ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิท ยาลัย ขอเสนอข้อมู ล ของคณาจารย์หลัก สู ตรศิ ลปมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
คอมพิ วเตอร์ อาร์ ต คณะดิ จิทลั อาร์ ต ที่ ได้รับ อนุ มตั ิ โดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
อนุมตั ิเมื่อ 6 มิถุนายน 2555
2. รศ. พรรณเพ็ญ ฉายปรี ชา
อนุมตั ิเมื่อ 6 มิถุนายน 2555
3. ผศ.ดร. อวิรุทธิ์ เจริ ญทรัพย์
อนุมตั ิเมื่อ 21 สิ งหาคม 2555

ทั้ง นี้ ได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตร คณบดี ค ณะดิ จิท ัล อาร์ ต และ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงาน
ของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศิลป
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลักสู ตรศิ ล ป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
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เรื่ อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดําเนินการใหม่

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนิ นการใหม่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
1. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบท และการกํากับภาพยนตร์
และโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
• รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
• รายวิชาปฏิบตั ิการ วิชาละ
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
2. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร
คณะเทคโนโลยีอาหาร
• รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
• รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน

1,700.00
3,000.00
351,500.00

1,600.00
2,000.00
286,300.00

ในการขออนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในมติเวียนครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2557

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 1 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 1 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2557
1
1

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

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ ก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาเอก ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 1 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อง

4.1

เรื่ อง

คําขอ

ข้ อเท็จจริง

วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว)
ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2557
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 และครั้งที่ 3/2557 วันที่ 2 กันยายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ้ข อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าสรี ร วิ ท ยา ของ ผศ.ดร.พงษ์ จ ัน ทร์ อยู่ แ พทย์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ - นรี เวชวิทยา ของ นพ.สุ รศักดิ์ เก้าเอี้ยน
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํา รงตํา แหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าอายุรศาสตร์ ของ นพ.สยาม ศิรินธรปั ญญา
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ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปั ญญา
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเ พื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ นาวาอากาศตรี นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเ พื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.อรุ โณทัย มีแก้วกุญชร
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเ พื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํารงตําแหน่ งผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าประวัติ ศ าสตร์ ของ นางสาวกัณ ฐิ ก า ศรี อุด ม
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ของ นายวงศกร เจริ ญพานิ ชเสรี
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ของ นายรง
ภู่ พ วงไพโรจน์ ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 1/2558 วันที่
3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเสนอ โดยมี
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รายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 8 คน ดังนี้
- ผศ.ดร.พงษ์จนั ทร์ อยูแ่ พทย์
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสรี รวิทยา
- นพ.สุ รศักดิ์ เก้าเอี้ยน
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ - นรี เวชวิทยา
- นพ.สยาม ศิรินธรปั ญญา
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
- นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปั ญญา ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
- นาวาอากาศตรี นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
- พญ.อรุ โณทัย มีแก้วกุญชร
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- นางสาวกัณฐิกา ศรี อุดม
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
- นายวงศกร เจริ ญพานิชเสรี
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
- นายรง ภู่พวงไพโรจน์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
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เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 9 คน ดํารงตําแหน่ ง รองศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จํานวน 8 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

4.2

ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน

เรื่ อง

คําขอ

ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน จํานวน 13 คน

เนื่ องด้วยอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่เคยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการจากสถาบันอื่น มาก่อน
มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการเดิมที่เคยได้รับ จํานวน 13 คน ดังนี้
1. นางเพ็ญศรี ทองนพเนื้อ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชเคมี
2. นางสุ พตั รา ศรี ไชยรัตน์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
3. นางธาตรี ผดุงเจริ ญ
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวท
4. นายพจน์ กุลวานิช
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม
5. นางอรอนงค์ กังสดาลอําไพ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาหารเคมี
6. นายนิจศิริ เรื องรังษี
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวท
7. นางสาริ ณีย ์ กฤติยานันต์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรม
8. นายภิรมย์ จัน่ ถาวร
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9. นายปราโมทย์ ธี รพงษ์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
10. นางพรศรี ตันตินิติ
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคลินิคลั ไมโครสโคบี
11. นางสาวนริ ศา คําแก่น
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวท
12. นายสันติ กีระนันทน์
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
13. นายไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ สัง คมและการบริ หาร
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิ มจากสถาบัน อุดมศึกษาที่
ได้รับการแต่งตั้ง และได้ผา่ นการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้นฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 มกราคม 2558
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาตําแหน่ ง ทางวิช าการ ของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่
1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 หมวด 4 การแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน ข้อ 14 และข้อ 15 ความว่า
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรื อ
สถาบันชั้นสู งในต่างประเทศมาก่อน
ให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่
บุคคลนั้นเคยดํารงอยูก่ ็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศที่จะนํามาใช้
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาํ หนดในวรรคต้นนั้น
จะต้องเป็ นตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นด้วย
ข้อ 15 การดําเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ตามกรณี ที่กาํ หนดในข้อ 14 ให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
15.1 ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ที่จะขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อ 14
โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหน่งทางวิชาการเดิมจาก
สถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบันชั้นสู งเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบัน
ชั้นสู ง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผนู ้ ้ นั ได้เคยรับแต่งตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบัน
ชั้นสู งต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา
15.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดําเนิ นการหมวดที่ 2 ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดําเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ท้ งั 13 คน ดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
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ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.3

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปลีย่ นประเภทของผลงานทางวิชาการของผู้ขอดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปลี่ยนประเภทของผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาให้
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน

ข้ อเท็จจริง

1. มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตขออนุ มตั ิสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตแต่งตั้งอาจารย์ประจําดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิช ากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิ น ในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2556 วัน ที่ 20
พฤศจิกายน 2556
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งจดหมายขอให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตทบทวนประเภท
ผลงานทางวิชาการ เรื่ อง “เมื่ อลู กในท้องพิ การกุมารแพทย์จะทําอย่างไร” โดยระบุ ว่าผลงานดังกล่ าวอาจจัดเป็ น
ผลงานทางวิชาการประเภทบทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเรื่ อง
“เมื่ อลู ก ในท้องพิ ก ารกุ ม ารแพทย์จะทําอย่างไร” ซึ่ งตี พิ ม พ์ในหนังสื อ “เวชปฏิ บ ตั ิ ป ริ ก าํ เนิ ดในสั งคมที่ ก าํ ลัง
เปลี่ ยนแปลง” ที่ ป ระชุ มเห็ นชอบ ให้จดั ประเภทของผลงานดังกล่าวเป็ นบทความทางวิชาการตามที่ สํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะ

ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรั งสิ ตดําเนิ นการเปลี่ ยนประเภทของผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน เรื่ อง “เมื่อลูกในท้อง
พิ ก ารกุ ม ารแพทย์จะทําอย่างไร” เป็ นผลงานประเภทบทความทางวิช าการตามที่ สํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะ
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง อื่นๆ
5.1 เรื่ อง ขอเสนอจัดตั้ง สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต
คําขอ
รังสิ ต

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้ง สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย

ข้ อเท็จจริง

เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา แก่นกั ศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และการให้บริ การทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป สู่ ความ
หลากหลายและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการสู่ สากลของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจ
หน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง.....
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
ข้ อเสนอ
ข้างต้น

เห็นสมควรอนุมตั ิจดั ตั้ง สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังกล่าว

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้ อแนะนําเพิม่ เติม ดังนี้
1. คู่ขัดแย้ งของโลกในปัจจุบัน คือ สหรัฐ กับประเทศอิสลาม ซึ่งมีพลเมืองประมาณ 2
พันล้ านคน นี่คือความจําเป็ นต้ องรู้ เรื่ องอิสลาม ปัจจุบันวิทยาลัยยะลา (ซึ่งเปลีย่ นชื่ อเป็ น
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มหาวิทยาลัยปัตตานี แต่ ต้ งั อยู่ทยี่ ะลา) มีนักศึกษามากกว่ า 7 พันคน มีอธิการและคณาจารย์
ผู้รอบรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยรั งสิ ตสามารถประสานความร่ วมมือ สร้ างความสั มพันธ์ เพื่อทํางาน
ร่ วมกันต่ อไป
2. สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา ไม่ เพียงศึกษาและจัดการเรียนการสอน เรื่ อง
ศาสนาภาษา และวัฒนธรรม แต่ จะครอบคลุมวิถีชีวติ ของอิสลามในทุกมิติ เช่ น เรื่ องธุรกิจ อาหาร
การแพทย์ การธนาคาร โดยสถาบันจะให้ บริการและบูรณาการความรู้ จากคณะวิชาต่ างๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่ น การแพทย์ แผนตะวันออก เทคโนโลยีอาหาร บริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ โดย
สถาบันนีจ้ ะมีอาจารย์ สมัย เจริญช่ าง เป็ นผู้อาํ นวยการ และ ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ เป็ นทีป่ รึกษา
สถาบัน
5.2

เรื่ อง

คําขอ

ขออนุมัติเปลีย่ นประเภทปริ ญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต

มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิเปลี่ยนประเภทปริ ญญากิตติมศักดิ์

ข้ อเท็จจริง

ตามที่สภามหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาปริ ญญากิ ตติมศักดิ์ ได้มีมติ
มอบปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ประเภทวิชาการ แก่
ศาสตราจารย์ ระพี สาคริ ก นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์
แก่ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริ ก แล้ ว ขอให้ ม หาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ทบทวนเรื่ อ งประเภทของปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศัก ดิ์
รายละเอียดดังแนบ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเปลี่ยนประเภทการมอบ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์ จาก ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ เป็ น ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประเภททัว่ ไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดําเนินการเปลี่ยนประเภทการมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ จาก
ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ เป็ น ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประเภททัว่ ไป
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ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
5.3

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
รายงานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิ ตครอบรอบ 30 ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้จดั งานรําลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ
30 ปี ในวันศุกร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ภาคเช้า เป็ นพิธีการทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีห่มผ้าพระศาสดา พิธีสกั การะบูชาองค์
เจ้าแม่กวนอิม และพิธีสมโภชองค์สุริยเทพ
ภาคบ่าย เป็ นการแสดงคอนเสิ ร์ตของวง “รังสิ ต ซิ มโฟนี ออร์ เคสตร้า” ซึ่ งเป็ นปฐมฤกษ์ของการเปิ ด
ใช้อาคารศาลาดนตรี
ภาคคํ่า เป็ นงานสังสรรค์ปีใหม่ของบุคคลากร ชื่องาน “ราตรี สีบานเย็น”
ความสําคัญของพิธีรําลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิ ตครบรอบ 30 ปี ครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยได้
ก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุ งอาคารเก่าแล้วเสร็ จ
รวมทั้งการก่อสร้างมณฑปพระศรี ศาสดาหลังใหม่และการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยรอบ
โดยอาคารใหม่ที่แล้วเสร็ จคือศาลาดนตรี และอาคารที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่คืออาคาร
นันทนาการ
(รายละเอียดของงานตาม Presentation)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

5.4 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และขอชมเชยอธิการบดีทไี่ ด้ ท่ ุมเทผลักดันให้ เกิดกิจกรรมทีด่ ีในทุกด้ านของ
มหาวิทยาลัย
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่ องเที่ยวระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและ
การบริการ
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คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน การศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตั ว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ
ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่ มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แต่ ง ตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
5.5

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 1,095 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 1,095 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะบริ หารธุรกิจ
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะนิเทศศาสตร์
5. คณะศิลปะและการออกแบบ
6. คณะกายภาพบําบัด
7. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
8. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะวิทยาศาสตร์
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วิทยาลัยนานาชาติ
12. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
13. คณะนิติศาสตร์
14. คณะเศรษฐศาสตร์
15. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

ภาคการศึกษาที่
1/2557
58
302
1
166
11
5
8
47
17
15
17
32
20
2
14

ภาคการศึกษาที่
2 /2557
125
-

รวม
58
302
126
166
11
5
8
47
17
15
17
32
20
2
14
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คณะ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณะบัญชี
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สถาบันการบิน
วิทยาลัยนานาชาติจีน
คณะดิจิทลั อาร์ต
วิทยาลัยรัฐกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
1/2557
6
22
81
3
7
4
9
7
22
876

ภาคการศึกษาที่
2 /2557
94
219

รวม
6
22
81
3
7
4
9
7
22
94
1,095

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

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 1,095 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.6

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557

คําขอ

เรื่ อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
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ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 68 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 68 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การบริ การ
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
9. สาขาวิชานิติศาสตร์
10. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
11. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
12. สาขาวิชาบัญชี
13. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
14. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
15. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
รวม

ภาคการศึกษาที่
1/2557
7
8
5
1
1
1

ภาคการศึกษาที่
2/2557
2
-

รวม

3
2

4
1

7
3

5
1
7

2

5
1
9

3
10
2
3
59

9

3
10
2
3
68

7
8
5
3
1
1

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

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 68 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

5.7

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง

กิจกรรมสํ าคัญของมหาวิทยาลัย
อธิ การบดี ได้แจ้งกําหนดการกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัยรังสิ ต และขอเชิญกรรมการมสภา
มหาวิทยาลัย เข้าร่ วม ดังนี้
1. พิธีประสาทปริ ญญา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
2. การแสดงละครเพลง ของ โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่งเป็ นกิจกรรมประจําปี โดย
จัดแสดงที่ศาลาดนตรี ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
3. พิธีเปิ ดศาลาจีน-ไทย ซึ่ งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นองค์
ประธาน และร่ วมชมการแสดงละครเวที เรื่ อง “ซู สีไทเฮา” ที่ศาลาดนตรี ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558
เลิกประชุ มเวลา 19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

