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รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 4/2557
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557
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.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม
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.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน

กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
4.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
5.
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิ การบดีฝ่ายการต่างประเทศ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
อธิ การวิทยาลัยรัฐกิจ
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

เริ่มประชุ มเวลา
17.35 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1 เรื่ อง
ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2

คําขอ

เรื่ อง เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2.1 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "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 ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทั่วไปของ
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

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิท ยาศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ 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 จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 5/2557 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 3/2557
โดยไม่ มีแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง ประจําทางวิชาการ(ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ าน
วิชาการ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว)
3.1 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย
คําขอ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปิ ดดําเนิ น การและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติ กส์ (หลัก สู ตรใหม่
พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิ ตมหาบัณฑิ ตที่มีความรู ้ ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กรต่างๆ
1.2 เพื่อส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ความรู ้ เทคนิ ค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
1.3 เพื่ อ ส่ งเส ริ มความร่ วมมื อ ระห ว่ า งภาคส่ วนการศึ ก ษ าและภาคส่ วน
ผูป้ ระกอบการในการแก้ปัญหารวมทั้งกระตุน้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
และการจัดการซึ่ งกันและกัน
1.4 เพื่อให้มหาบัณฑิตมีวสิ ัยทัศน์ และรู ้จกั การทํางานเป็ นทีม
1.5 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
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2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู ้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

42 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 3 – 6 หน่ วยกิต

24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

42 หน่ วยกิต

-

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 9 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 6 คน ระดับปริ ญญา
โท 3 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 20 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 2.2
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการ
จัด การโลจิ ส ติ ก ส์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2558) บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้ การรั บรองหลัก สู ตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิ ส ติ กส์ (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) บัณฑิ ตวิท ยาลัย เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิช าการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2558) บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย เพื่ อ นํา เสนอต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ภาพรวมของหลักสู ตรยังขาดความรู้ เกีย่ วกับระบบโลจิสติกส์ ทวั่ ไป ระบบโลจิสติกส์ ใน
โรงพยาบาล และระบบโลจิสติกส์ ในภูมิภาคอาเซียน
2. รายวิชาทีเ่ กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย และยังขาดความรู้ ด้าน Automation ทั้งหมด
3. ควรเพิม่ รายวิชาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ในหมวดวิชาบังคับ
4. ขอให้ แก้ ไขการเขียน ข้ อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า ให้ เหมือนกันระหว่ างรายวิชา
ENG 500 กับ ECO 551
5. รายวิชา LOM 642 ระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ไม่ ควรมีในหลักสู ตร
เพราะเป็ นการนําโลจิสติกส์ ไปใช้ กบั การจัดการภัยพิบัติ แต่ ควรมีรายวิชา การจัดการภัย
พิบัติในงานโลจิสติกส์ โดยในเนื้อหาวิชา ให้ ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง การ
จัดการความเสี่ ยง การจัดทําแผนฉุกเฉิน การจัดทําแผนฟื้ นฟู รวมถึง การยกตัวอย่ าง
กรณีศึกษาในเรื่ องดังกล่ าว
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6. ควรเพิม่ รายวิชา โครงสร้ างพืน้ ฐาน และระบบโลจิสติกส์ ในอาเซียน โดยในเนื้อหาวิชา
ให้ ประกอบด้ วย การตกลงทางการค้ า ยุทธศาสตร์ การผลิต การขนส่ ง และระบบศุลกากร
ในอาเซียน ไว้ ในหมวดวิชาเลือก
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม
3.2 เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร
3.2.1 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2534 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้าง จํานวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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- ปรับชื่อวิชา และปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ –บังคับ
- ปรับชื่อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 11 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูว่ ิชาชีพ-บังคับ ปรับชื่ อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา
จํานวน 1 รายวิชา
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพ –เลือก
- ย้ายจาก วิชาชีพ-บังคับ มาอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
2.3.4 กลุ่มวิชาโท เพิ่มรายวิชาโท จํานวน 3 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

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
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

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

6 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าการ
ประชาสัมพันธ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ ตรวจสอบภาพรวมการเว้ นวรรค ในบางรายวิชายังไม่ ถูกต้ อง
2. ขอให้ แก้ ไขกลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ของทุกหลักสู ตร ดังนี้
2.1 รายวิชา COM 111 หลักและทฤษฎีการสื่ อสาร ขอให้ เพิ่มเนื้ อหาเรื่ อง ผู้รับสาร และ
Social Media
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2.2 รายวิช า COM 116 ภาษาและการเขี ย นในบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรม คํ า ว่ า
“พัฒนาความสามารถ....” ให้ แก้ ไขเป็ น “การพัฒนาความสามารถ....”
2.3 รายวิช า COM 211 กฎหมายการสื่ อ สารมวลชน ขอให้ เพิ่ ม เนื้ อ หาเรื่ อ ง กฎหมาย
คอมพิวเตอร์
2.4 รายวิช า COM 227 การสื่ อ สารระหว่ างวัฒ นธรรมในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ขอให้ แ ก้ ไ ข
บรรทัด สุ ด ท้ ายของคํ าอธิ บ ายรายวิช าเป็ น สื่ อมวลชนในอาเซี ยน และขอฝากเรื่ อ ง
ความละเอียดอ่ อนในการสื่ อสารของคนในชาติเดียวกัน
2.5 รายวิชา COM 317 การวิจั ยทางการสื่ อ สาร ขอให้ เพิ่ม เรื่ อง สื่ อ มวลชนในอาเซี ยน
และแก้ ไขการเว้ นวรรคให้ ถูกต้ อง
2.6 รายวิชา 318 การวิเคราะห์ ข่าวและสถานการณ์ ปัจ จุ บั น ขอฝากให้ คิด ต่ อ ว่ าจะทํา
อย่ างไร เกี่ยวกับ เนื้ อหาวิชาที่กล่ าวถึง “การวิเคราะห์ ข่าวมุ มมองเชิ งทฤษฎี” และ
สถานการณ์ เกี่ ย วกั บ มวลชน รวมถึ ง สถานการณ์ ก ารก่ อ การร้ า ย และโรคระบาด
เนื่องจากสถานการณ์ ดังกล่าวมีผลกระทบกับการทําข่ าว
3. รายวิช าที่ เป็ นของสาขาวิช าประชาสั ม พั น ธ์ ขอให้ แก้ ไขวิธี ก ารเขี ย นคํ าอธิ บ ายรายวิช า
เนื่ อ งจากไม่ ได้ บอก Topic ว่ า จะสอนในเรื่ อ งอะไรบ้ าง และรายวิ ช าที่ เกี่ ย วกั บ การ
ประชาสั ม พั นธ์ ข องหน่ ว ยงานต่ างๆ เนื้ อ ความยังไม่ ค รบถ้ ว น ควรเริ่ ม ต้ น ด้ ว ย ลัก ษณะ
รู ป แบบของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ และจึ งกล่ า วถึง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ความสํ าเร็ จ และ
การตลาดของลูกค้ า ก่ อนเข้ าเนื้อความของการประชาสั มพันธ์
4. รายวิชา PRS 330 การวิจัยทางการประชาสั มพันธ์ ขอให้ แก้ ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชา
ใหม่ เนื่องจากยังขาดสาระสํ าคัญ ของการทําวิจัย
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.2 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่ อสารการตลาด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าสื่ อสารการตลาด(หลักสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชาและปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ - บังคับ
- เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อวิชาและปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับชื่ อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
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- ย้ายจาก วิชาชีพ-เลือก ไปอยู่ วิชาชีพ-บังคับ ปรับชื่อวิชา ปรับคําอธิ บายรายวิชาและ
ปรับหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพ - เลือก
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายจาก วิชาชีพ-บังคับ ไปอยู่ วิชาชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554
35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
9 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
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสื่ อ สารการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสื่ อสาร
การตลาด (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. ขอให้ แก้ ไขคําว่ า “ดิจิตอล” เป็ น “ดิจิทลั ” ทุกคํา
3. กลุ่มวิชาชี พ IMC ทั้งหมด ให้ ตัดคําว่ า “Learning is through…..” ออกไป และให้ เขียน
เป็ นหัวข้ อทีจ่ ะสอนเพื่อให้ ผู้เรียนได้ ร้ ู ว่าจะเรียนเรื่ องอะไรบ้ าง
4. รายวิชา IMC 113 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภคเชิ งลึก ให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชาภาษาอังกฤษ
คําว่ า “เชิ งลึก” จากคําว่ า “Insight” เป็ น “In depth”
5. รายวิชา IMC 213 การวิจัยเพื่อสื่ อสารการตลาด คําอธิบายรายวิชากว้ างเกินไป
6. รายวิชา IMC 216 การสร้ างสรรค์ สื่อสิ่ งพิมพ์เพื่องานสื่ อสารการตลาด คําว่ า “สิ่ งพิมพ์ ”
เป็ นคําทีล่ ้ าสมัย ควรหาคําที่ทนั สมัยมาทดแทน
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7. ควรนํารายวิชา IMC 313 การบริ หารงานสื่ อสารการตลาด มารวมกับรายวิชา IMC 314 การ
รณรงค์ เพื่อสื่ อสารการตลาด และควรมีรายวิชา การตลาดสํ าหรับตลาดอาเซียน เป็ นวิชา
บังคับแทน รายวิชา IMC 314
8. ขอให้ ปรับแก้ ไข Curriculum Mapping ในกลุ่มวิชาชี พ เนื่องจากบางรายวิชามีจุดดํามาก
เกินไป
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.3 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงและวิท ยุ โทรทัศ น์ (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2531 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้าง จํานวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
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- ปรับชื่อวิชาจํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 ปรับรายวิชาออกจากหมวดวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชารายการเพื่อความบันเทิง
จํานวน 1 รายวิชา
2.3.3 ปรับรายวิชาไปอยูห่ มวดวิชาชีพเลือก กลุ่มวิชารายการเพื่อความบันเทิง
จํานวน 1 รายวิชา
2.3.4 ปรับชื่อกลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก จากกลุ่มวิชาธุ รกิจสื่ อโทรทัศน์ เป็ นกลุ่มวิชา
ธุ รกิจสื่ อวิทยุและโทรทัศน์
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพบังคับเลือกเฉพาะด้าน
- วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

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
42 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

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

6 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและ
วิ ท ยุ โทรทัศ น์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่ านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. หน้ า 3 ข้ อ 11 สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาฯ ขอให้ กล่ าวถึง Digital TV ด้ วย
3. รายวิชา RTV 120 ความรู้ เบื้องต้ นทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เนื้อหาวิชา
ควรกล่ าวถึง บทบาทของ กสท. และ กสทช. รวมถึง Digital TV ด้ วย
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4. รายวิชา RTV 370 การออกแบบฉากและการจัดแสงสํ าหรั บงานโทรทัศน์ ขอให้ แก้ ไข
การเขียนคําอธิบายรายวิชาโดยให้ เขียนเป็ นหัวข้ อทีจ่ ะสอนเพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ รู้ ว่าจะเรี ยน
เรื่ องอะไรบ้ าง
5. รายวิชา RTV 381 เทคนิคการแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์ ขอให้ แบ่ งประเภทของการ
แสดง ว่ ามีอะไรบ้ าง เช่ น การแสดงละคร การแสดงข่ าว การสั มภาษณ์ และการพากษ์
กีฬา และกล่ าวถึงผู้ดําเนินรายการว่ ามีคุณสมบัติ และลักษณะอย่ างไร ผู้เรี ยนจะได้ รู้ ว่า
เรียนได้ หรื อไม่
6. รายวิ ช า RTV 484 การสร้ า งสรรค์ ล ะครโทรทั ศ น์ แก้ คํ า ผิ ด คํ า ว่ า “พลวั ต ร” เป็ น
“พลวัต”
7. วิชาชี พ-เลือก กลุ่มวิชาธุรกิจสื่ อโทรทัศน์ แต่ รายวิชาทีร่ ะบุมามีรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับวิทยุ
ด้ วย ควรเปลีย่ นชื่ อกลุ่มให้ ครอบคลุมกับรายวิชา
8. รายวิชา RTV 490 การบริ หารงานวิทยุและโทรทัศน์ ขึ้นต้ นคําอธิบายรายวิชาด้ วยคํา
ว่ า “เปรียบเทียบ....” ดังนั้นขอให้ เขียนให้ ชัดเจนว่ าเปรียบเทียบอะไรกับอะไร
9. ยังไม่ เห็ น รายวิช าในหลัก สู ต รที่ เกี่ยวกับ การบริ ห ารการตลาดวิท ยุโทรทัศ น์ รวมถึ ง
กระบวนการธุรกิจในกลุ่มวิชาดังกล่าว
10. ขอให้ ปรับแก้ ไข Curriculum Mapping ในบางรายวิชาทีย่ งั มีจุดดํามากเกินไป
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.4 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดิทศั น์(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึกษา 2536 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.2 ปรับโครงสร้างหลักสู ตร จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- ปรับชื่อวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ- หมวดวิชาชีพเลือก ดังนี้
2.4.1 หมวดวิชาชีพบังคับ
- ปรับรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับรหัสวิชาและปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 รายวิชา
2.4.2 หมวดวิชาชีพเลือก
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
140 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 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการภาพยนตร์ และ
วีดิทศั น์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าการ
ภาพยนตร์ และวีดิท ศั น์ (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อให้ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ องต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. ขอให้ แก้ ไขคําว่ า “ดิจิตอล” เป็ น “ดิจิทลั ” ทุกคํา
3. ขอให้ นํารายวิชา MPV 423 ธุรกิจภาพยนตร์ จาก วิชาชี พเลือก มาบรรจุไว้ ใน วิชาชีพบังคับ
4. ควรรวมรายวิ ช า MPV 431 การผลิ ต ภาพ ยนตร์ 2 กั บ MPV 436 เสี ยงสํ าหรั บ
ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ ให้ เป็ นวิชาเดียวกัน
5. ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับ การสร้ างภาพยนตร์ ของต่ างประเทศ เช่ น จีน เกาหลี อินเดีย
ฮอลลีวูด
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.5 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การโฆษณา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการโฆษณา (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2535 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา และปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.3.2.1 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา ย้ายมาจากวิชาชี พ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2.2 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
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- ปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา และย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2.3 กลุ่มวิชาโท
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ตัดออกจากรายวิชาในหมวดวิชาโท จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
140 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
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าการ
โฆษณา (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 11 ไม่ ได้ เขียนถึงสถานการณ์ ว่ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่ างไร และส่ งผลกระทบ
กับหลักสู ตรดังกล่ าวนีอ้ ย่างไร ส่ วนข้ อความทีเ่ ขียนถึง “การปรับปรุ งและพัฒนา...” ให้
นําไปไว้ ในข้ อ 12
3. หมวดที่ 3 ข้ อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า ที่หลักสู ตรเขียนว่ า “ความเข้ าใจในลักษณะงาน
โฆษณา คุณสมบัติของนักโฆษณา” นั้น ขอให้ ทางหลักสู ตรแก้ ไข และควรเขียนถึงปัญหาที่
จะต้ องนํามาปรับกับนักศึกษาจริงๆ เช่ น ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ จากนั้นต้ องนําไปแก้ ไขในข้ อ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหาฯ ให้ สอดคล้ องกับข้ อ 2.3 ด้ วย
4. รายวิชา ADS 152 หลักการตลาดเพื่อการโฆษณา ควรปรั บเนื้อหาวิชาให้ เป็ น ธุรกิจโฆษณา
ซึ่งรวมเนื้อหา เรื่ อง การตลาด ไว้ ด้วยกัน
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5. ขอให้ ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้ เขียนเป็ นหัวข้ อ
6. ขอให้ ปรับแก้ ไข Curriculum Mapping ในบางรายวิชาทีย่ งั มีจุดดํามากเกินไป
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.6 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วารสารศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะ
นิ เทศศาสตร์ ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2535 ต่ อมาได้ปรั บปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2544 2548 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย จาก หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์
เป็ น หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์
ภาษาอังกฤษ จาก Bachelor of Communication Arts Program in Journalism
เป็ น Bachelor of Communication Arts Program in Convergence Journalism
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
ภาษาไทย จาก นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์ )
เป็ น นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์)
ภาษาอังกฤษ จาก Bachelor of Communication Arts (Journalism)
เป็ น Bachelor of Communication Arts (Convergence Journalism)
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2.3 เปลี่ยนชื่อย่อสาขาวิชา
ภาษาไทย จาก นศ.บ.(วารสารศาสตร์ )
เป็ น นศ.บ.(วารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์)
ภาษาอังกฤษ จาก B.Com.Arts (Journalism)
เป็ น B.Com.Arts (Convergence Journalism)
2.4 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.5 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.6 เปลี่ยนรหัสวิชาในกลุ่มวิชาชี พจากรหัสวิชา JRN เป็ น CJR
2.7 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.7.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา และปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.7.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
- ปรับรหัสวิชา จํานวน 17 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับปรุ งชื่อวิชา จํานวน 7 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

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

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
140 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 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวารสารศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวารสาร
ศาสตร์ (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. ขอให้ แก้ ไข หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา เนื่องจาก
ไม่ ได้ กล่ าวถึงอาชี พงาน ด้ านวารสาร โดยตรง
3. ขอให้ แก้ ไขคําว่ า “ดิจิตอล” เป็ น “ดิจิทลั ” ทุกคํา
4. ขอให้ แก้ ไข รายวิชา CJR 111 วารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์ เนื่องจากเนื้อหาวิชายังขาด
เรื่ องทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจวารสาร
5. ในภาพรวมของหลักสู ตร ยังขาดเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์ เน็ต
6. ควรเพิม่ รายวิชาทีเ่ กีย่ วกับเทคนิควารสารในอินเทอร์ เน็ตยุคใหม่
7. ขอให้ แก้ ไขการลําดับเลข ในหัวข้ อต่ างๆ ตั้งแต่ หน้ า 74 เป็ นต้ นไป
8. หลักสู ตรดังกล่ าวนี้ ควรเน้ นการเรี ยนการสอนในระดับภูมิภาค และเน้ นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ให้ มากขึน้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.7 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่ อสารการแสดง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิ เทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2548 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2553 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้าง จํานวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา และปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ –บังคับ
- ย้ายจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูว่ ิชาชีพ-บังคับ จํานวน 3 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา และคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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2.3.3 กลุ่มวิชาชีพ –เลือก
- ย้ายจาก วิชาชีพ-บังคับ มาอยูว่ ชิ าชีพ-เลือก จํานวน 4 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
140 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 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”

30
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรับ รองหลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสื่ อสารการแสดง
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสื่ อสาร
การแสดง (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. รายวิ ช า PAC 114 การแสดงเพื่ อ สั ง คม ขอให้ ปรั บ แก้ ไ ขคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี
เนื้อหาวิชาเพิม่ มากขึน้ และต้ องอธิบายความหมายของสั งคม ด้ วย
3. รายวิชา PAC 224 การจัดแสง ขอให้ ปรั บแก้ ไขคําอธิบายรายวิชาให้ มีเนื้อหาวิชาเพิ่ม
มากขึ้น และให้ เพิ่ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การแสดงกลางแจ้ ง การใช้ แสง สี ในการแสดง
รวมถึงเทคนิคการใช้ แสงเพื่อเสริมสร้ างอารมณ์
4. รายวิชา PAC 225 การกํากับการแสดงเบื้องต้ น ขอให้ ปรั บแก้ ไขคําอธิบายรายวิชาให้ มี
เนื้อหาวิชาเพิ่มมากขึ้น และให้ เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักแสดง การสื่ อสาร
เพื่อกํากับนักแสดง
5. รายวิชา PAC 226 การเคลื่อนไหวเพื่อการสื่ อสารการแสดง ขอให้ ปรั บแก้ ไขคําอธิบาย
รายวิชาให้ มีเนื้ อหาวิชาเพิ่มมากขึ้น และให้ เพิ่มเนื้ อหาเกี่ยวกับ ประเภท และลักษณะ
ของสื่ อที่มีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวที่ไม่ ใช้ เสี ยง การแสดงออกทางใบหน้ าท่ าทาง
และ ภาษากาย
6. รายวิชา PAC 321 แนวคิดและหลักการเขียนบทเพื่อการแสดง ขอให้ เพิ่มเนื้ อหาวิชา
เกีย่ วกับ เทคนิคการจัดฉากในงานพิธีต่างๆ รวมถึงการจัดฉากในการแข่ งขันกีฬา ด้ วย
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7. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา PAC 323 การแสดงอาเซียน เป็ น การแสดงในภูมิภาคอาเซี ยน
และขอให้ เพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ การแสดงพื้นบ้ าน และดนตรี พื้นบ้ าน เพื่อให้ มีความ
หลากหลายมากขึน้
8. รายวิชา PAC 227 การขับร้ องเพื่อการสื่ อสารการแสดง เนื้อหาวิชาควรกล่ าวถึงรูปแบบ
และวิวฒ
ั นาการของการขับร้ องของไทย เพื่อให้ เนื้อหาหลักสู ตรครอบคลุมมากขึน้
9. รายวิชา PAC 229 การฝึ กเสี ยงสํ าหรั บงานสื่ อสารการแสดง ขอให้ แก้ ไขคําว่ า “การลง
เสี ยง” เป็ น “การบันทึกเสี ยง”
10. รายวิชา PAC 312 การแสดงพื้นบ้ านไทย ขอให้ เพิ่มเนื้ อหาวิชาเกี่ยวกับ การแสดงใน
ราชสํ านัก เช่ น ละครใน เข้ าไปด้ วย
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.8 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศ
ศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรใน
ปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้าง จํานวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดศึกษาทัว่ ไป (ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
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2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา และปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 ปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
- ปรับรหัสรายวิชา และชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับรหัสรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.3.3 ปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-เลือก
- ปรับชื่อรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา-เลือก จํานวน 3 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาชีพ-เลือกใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชามัลติมีเดี ย (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
มัล ติ มี เดี ย (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 11 สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จําเป็ นฯ ยังเขียนไม่ ถูกต้ อง ขอให้
กล่ าวถึงสถานการณ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกับหลักสู ตรมากกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่ อง มัลติมีเดีย และแก้ไข
ข้ อ 12 ตามข้ อความในข้ อ 11 ด้ วย
3. รายวิชา MMD 111 ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับมัลติมีเดีย ให้ ตัดคําว่า “ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต”
4. ภาพรวมของหลักสู ตรมีรายวิชาทางด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ น้ อยเกินไป
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.9 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่ อสารการกีฬา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าสื่ อสารการกี ฬ า (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
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- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชาปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
- ปรับชื่อรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6 รายวิชา
2.3.3 กลุ่มวิชาโท ปรับเพิ่มรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

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
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

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

6 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสื่ อ สารการกี ฬ า
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสื่ อสาร
การกี ฬ า (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. ชื่ อรายวิชา SPC 101 การกีฬาเบื้องต้ นเพื่อการสื่ อสารการกีฬา 1 และ SPC 114 การกีฬา
เบื้องต้ นเพื่อการสื่ อสารการกีฬา 2 ชื่ อวิชายาวเกินไป และในคําอธิบายรายวิชาไม่ ได้ อธิบาย
เกีย่ วกับการสื่ อสาร ควรมองหาประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการสื่ อสาร เช่ น การประชาสั มพันธ์ การ
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จัดการแข่ งขัน การสื่ อสารกับผู้เข้ าแข่ งขัน และไม่ ได้ กล่ าวถึงว่ าเป็ นกีฬาประเภททัว่ ไป
หรื อกีฬาระดับสากล
3. ภาพรวมของหลักสู ตรยังขาดรายวิชาเกีย่ วกับ นักพากย์กีฬา ทีก่ ล่ าวถึง อุปนิสัยและลักษณะ
สํ าคัญของนักพากย์ วิธีการพากย์ การค้ นหาความรู้ ของนักพากย์
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.10 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะ
นิเทศศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2546 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรใน
ปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 137 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2556)
2.3 ปรับปรุ งหมวดวิชาเฉพาะด้วย
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชี พ
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
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2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ – เลือกเฉพาะแขนง
- แขนงวิชา การประชาสัมพันธ์ ปรับชื่อและคําอธิ บายรายวิชา
จํานวน 1 รายวิชา
- แขนงวิชาวารสารศาสตร์ ปรับชื่อและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
วิชาชีพ-เลือกเฉพาะแขนง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 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

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

39
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่ เช่นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรับ รองหลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร
นานาชาติ ) (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พ ขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ ในวาระที่ 3.2.1 ข้ อ 2.1-2.6
2. รายวิชา ICO 212 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร ให้ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษประโยคสุ ดท้ ายให้ เป็ นพหูพจน์
3. รายวิชา ICA 120 ความรู้ เบื้องต้ นทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ขอให้ เพิม่
เนื้อหาวิชาเกีย่ วกับ Digital และ Social Media เข้ าไปด้ วย
4. รายวิชา ICA 111 หลักการประชาสั มพันธ์ ขอให้ เพิม่ เนื้อหาวิชาเกีย่ วกับ การประชาสั มพันธ์
ทางเว็บไซต์ เข้ าไปด้ วย
5. รายวิชา ICA 251 พฤติกรรมผู้รับสาร ในคําอธิบายรายวิชาเขียนว่ า “พฤติกรรมผู้ชม” คํา
ว่ าผู้ชมหมายถึงอะไร ควรแก้ ไขเป็ น “พฤติกรรมผู้รับสาร”
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6. รายวิชา IJR 331 การผลิตสื่ อดิจิตอลสํ าหรับวารสารศาสตร์ ขอให้ แก้ ไข คําว่ า “ดิจิตอล”
เป็ น “ดิจิทลั ”
7. การจัดทํา Curriculum Mapping ในบางรายวิชา ไม่ มีการกําหนดจุดดําในด้ าน ทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการ
สื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.11 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะวิท ยาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2548 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิต จาก 133 หน่วยกิต เป็ น 130 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อสอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 95 หน่วยกิต เป็ น 94 หน่วยกิต โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะเปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา ดังนี้
จาก กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะ
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จาก กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
เป็ น กลุ่มวิชาเฉพาะ-บังคับ
จาก กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
เป็ น กลุ่มวิชาเฉพาะ-เลือก
2.3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะ ปรับหน่วยกิต จาก 47 หน่วยกิต เป็ น 17 หน่วยกิต
1. ย้ายออกจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไปอยูก่ ลุ่มวิชาเฉพาะ-บังคับ
จํานวน 6 รายวิชา
2. ยกเลิกรายวิชา จานวน 7 รายวิชา
3. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ-บังคับ ปรับหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต 65 หน่วยกิต ดังนี้
1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 6 รายวิชา
2. ยกเลิกรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา
3. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 11 รายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
5. ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.3.4 กลุ่มวิชาเฉพาะ-เลือก ปรับหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต โดยจัด
ออกเป็ น 7 กลุ่ม นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรื อ จะเลือก
ข้ามกลุ่มวิชาได้โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1. เปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1. เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
กลุ่มวิชาสรี รวิทยา
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุม้ กัน
1. เปลี่ยนโครงสร้าง จํานวน 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
กลุ่มวิชาพยาธิ วทิ ยา
1. เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
1. เปลี่ยนโครงสร้าง จํานวน 1 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
กลุ่มวิชาการยศาสตร์
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.4 เพิ่มรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษจาก 2 รายวิชา 12 หน่วยกิต เป็ น 5 รายวิชา
2.5 สอนเป็ นทวิภาษา (Bilingual) หมายถึง สอนด้วยภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาอังกฤษ สื่ อ
การสอน เอกสารการสอนและข้อสอบเป็ นภาษาอังกฤษ รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ – บังคับ จํานวน 10 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะ-บังคับ
- วิชาเฉพาะ-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
95 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
133 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 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่ วยกิต
17 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
130 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ั ติ ห ลั ก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 17 กันยายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชี วการแพทย์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิท ยาศาสตร์ เพื่ อให้ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ องต่ อสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มี ข้อ เสนอแนะ ให้ เพิ่ ม คําว่ า “อาจารย์ ” เข้ าไปในหั วข้ อ 8 (8.4) อาชี พ ที่ส ามารถ
ประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.12 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีประยุกต์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะ
วิท ยาศาสตร์ ได้รับ อนุ ญ าตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2548 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 136 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ จาก 84 หน่วยกิต เป็ น 85 หน่วยกิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-บังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 69 หน่วยกิต เป็ น
70 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายไปอยูก่ ลุ่มวิชาชีพ-เลือกจํานวน 1 รายวิชา
- ปรับคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
- ปรับจํานวนหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนวิชาชีพ-บังคับ ในแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
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2.3.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพ-เลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 4 รายวิชา
- ย้ายไปอยูว่ ชิ าชีพ-บังคับ จํานวน 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากวิชาชีพ-บังคับ และเปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
98 หน่ วยกิต
14 หน่วยกิต
84 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
136 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 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
14 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ป ระยุ ก ต์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 17 กันยายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ประยุก ต์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ ตัด ข้ อความใน หมวดที่ 1 ข้ อ 8 (8.3) คําว่ า “โดยการศึ กษาต่ อ เพิ่ม เติมในระดับ ชั้ น
ปริญญาโทและปริญญาเอก ออก
2. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา CHM 201 จาก เคมีเชิ งนิเวศน์ เป็ น “เคมีเชิ งนิเวศ”
3. Curriculum Mapping หน้ า 111 ขอให้ กาํ หนดจุดดําด้ านความรู้ ในทุกรายวิชาเพิม่ เติม
ด้ วย
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.13 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาจี น (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะศิ ลปศาสตร์
ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา
2544 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 137 หน่วยกิต เป็ น 139 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจาก 99 หน่วยกิต เป็ น 103 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 63 หน่วยกิต เป็ น 67 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานทางภาษา ปรับรหัสวิชา จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 3 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 15 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 13 รายวิชา
- ปรับรหัสวิชา และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 3 รายวิชา
- ปรับรหัสวิชา ปรับชื่ อวิชาและปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาเลือก
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 9 รายวิชา
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กลุ่มทักษะทางภาษาขั้นสู ง เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 5 รายวิชา
กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรม เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
ปรับรหัสวิชาและปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาจีนธุ รกิจ เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
ปรับรหัสวิชาและปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
- ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชาและปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 3 รายวิชา
- กลุ่มวิชาชีพและอื่นๆ เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับรหัสวิชา ปรับชื่ อวิชา และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 3 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
-

3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาโท
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
99 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 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 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
103 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
139 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาจี น
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะศิ ลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไข หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 เนื่ องจากไม่ ได้ เขียนสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักสู ตร
พู ด ถึ ง เรื่ อ งจี น น้ อ ยไป และขอให้ นํ า ข้ อ ความในข้ อ 11.1 ย่ อ หน้ า ที่ 3 “ด้ ว ยเหตุ นี้ การ
ปรับปรุงหลักสู ตร.....” ไปไว้ ในข้ อ 12
2. ขอให้ แก้ ไขการเขี ยนคํ าอธิ บ ายรายวิช า CHN 111 ภาษาจี นกลางพื้ นฐาน 1 CHN 112
ภาษาจี น กลางพื้ น ฐาน 2 และ CHN 113 ภาษาจี น กลางพื้ น ฐาน 3 ที่ เขี ย นว่ า “เรี ย นรู้
คําศั พท์ ประมาณ 300 คํา 400 คํา 500 คํา ” ตามลําดับ นั้ น หากนํ ามารวมกัน จะทําให้
เรียนรู้ คํามากเกินไปหรื อไม่
3. รายวิชาสหกิจศึกษา ควรส่ งให้ นักศึกษาไปฝึ กงานที่ประเทศจีน หรื อทีบ่ ริษัท ซี พี ทีป่ ระเทศ
จีน เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับประโยชน์ และประสบการณ์ เพิม่ ขึน้
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.14 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอ าหาร (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอ าหาร วิท ยาลัย นวัตกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอน
เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2535 2542 2553 2544 2550 และ
2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ งรายวิช าในหมวดศึ ก ษาทั่วไปให้ ส อดคล้องกับ หลัก สู ตรหมวดวิช าศึ ก ษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ปรับหน่วยกิต จาก 101 หน่วยกิต เหลือ 94 หน่วยกิต
2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับหน่วยกิตจาก 39 หน่วยกิต เหลือ 35 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตัดรายวิชา จํานวน 9 รายวิชา
2) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 10 รายวิชา
2.4 วิชาชีพ-บังคับ ปรับหน่วยกิตจาก 47 หน่วยกิต เป็ น 53 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 7 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 9 รายวิชา
3) ย้ายมาจากวิชาชีพเลือก จํานวน 2 รายวิชา
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4) ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
5) ย้ายเป็ นวิชาชีพเลือก จํานวน 1 รายวิชา
6) เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
2.5 วิชาชีพเลือก ปรับหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต เหลือ 6 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตัดกลุ่มรายวิชาเลือก จํานวน 2 กลุ่ม
2) ย้ายเป็ นวิชาชีพบังคับ จํานวน 2 รายวิชา
3) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
4) ปรับลดหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา
2.6 หมวดวิชาเลือกเสรี
1) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
2.7 หมวดวิชาโท เพิม่ รายวิชา ดังนี้
1) เพิ่มรายวิชาเลือก จํานวน 3 รายวิชา
2) เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
101 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
62 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
139 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
94 หน่ วยกิต
35 หน่วยกิต
59 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
130 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้การรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้
ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีอ าหาร (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอ าหาร วิท ยาลัย นวัตกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไข คํ าว่ า “ประสารท” เป็ น “ประสาท” ในคํ าอธิ บ ายรายวิช า FTH 108 ความรู้
เบื้องต้ นทางเทคโนโลยีอาหาร 1
2. ขอให้ ขยายความในคําอธิ บ ายรายวิชา FTH 109 ความรู้ เบื้ องต้ นทางเทคโนโลยีอ าหาร 2
คําว่ า “เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม” ว่ าคืออะไร
3. ขอให้ เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีวิจัย ของรายวิชา FTH 391 วิธีวิจัยและการวางแผนการ
ทดลอง ให้ มากกว่ านี้
4. รายวิชา FTH 354 การตลาดสํ าหรั บ อุตสาหกรรมอาหาร เนื้ อ หาวิชาไม่ ได้ ก ล่ าวถึงเรื่ อ ง
วิธีการด้ านการตลาด
5. รายวิชา FTH 442 การออกแบบและการจัดการโรงงานอาหาร เนื้ อหาวิชาไม่ ได้ กล่ าวถึง
เรื่ อง ผลกระทบของสิ่ งแวดล้ อม
6. ขอให้ นํารายวิช า FTH 341 เทคโนโลยีก ารหมั กอาหาร จาก วิชาชี พ เลื อ ก มาบรรจุ ไว้ ใน
วิชาชี พบังคับ
7. ขอให้ ทางหลักสู ตรเน้ นเรื่ อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากข้ าว” ให้ มากขึน้
8. Curriculum Mapping ควรลดจุดดําลงอีก
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.15 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าผูน้ ํา ทางสั งคม ธุ รกิ จ และการเมื อง (หลัก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับ อนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2549 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 131 หน่วยกิต เป็ น 132 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 90 หน่วยกิต เป็ น 96 หน่วยกิต
2.3.1 หมวดวิชาบังคับ ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 66 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 15 รายวิชา
- เปลี่ยนเนื้อหารายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
2.3.2 หมวดวิชาเลือก ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 24 รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
-

เปลี่ยนชื่อรายวิชาและเนื้อหารายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
เปลี่ยนเนื้อหารายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
ตัดรายวิชาออก จํานวน 5 รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา จํานวน 24 รายวิชา
ยกเลิก 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางรัฐกิจ
2. กลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางการปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. กลุ่มวิชาผูน้ าํ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดังแนบ)
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3. โครงสร้ างหลักสู ตร ภายหลังการปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ยบเทีย บกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
- วิชาโท
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 ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
90 หน่ วยกิต
75 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิต
131 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
81 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่ า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตามหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิ จ
และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิ งหาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทาง
สังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1-11.2 เรื่ องสถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาฯ ข้ อความทีเ่ ขียนมา ไม่
เกีย่ วกับการจัดทําหลักสู ตรนี้ และไม่ ตอบสนองกับสถานการณ์ ทางหลักสู ตรควรกล่ าวถึง
ผู้นําทางการเมืองระดับท้ องถิ่น และระดับชาติ ว่ ามีความเจริญรุ่ งเรื องอย่างไร มีผู้นํามากขึน้
อย่ างไร และจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ การเป็ นผู้นํา และจะเป็ นศู นย์ กลางภูมิภาคอย่ างไร แล้ วนํา
ข้ อ 11 ไปแก้ ไขในข้ อ 12.1 เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตร ด้ วย
2. ต้ องติดตามด้ วยว่ าเมื่อนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษาไปแล้ วทํางานอะไร
3. ขอให้ เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 1 รายวิชา ซึ่ งเนื้ อหาวิชาให้
กล่ าวถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ ในเรื่ องของการเมื อง รั ฐสภา อย่ างไร ภาครั ฐมี
ระบบกํากับดูการเบิกจ่ ายพัสดุ การจัดซื้ อ และการเบิกจ่ ายเงิน อย่ างไร เพื่ อให้ หลักสู ตรมี
ความทันสมัย ซึ่ งรายวิชา SOI 243 โลกาภิวัตน์ กับการเมืองโลก ที่มีในหลักสู ตรนั้นเป็ นคน
ละเรื่ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. หลั ก สู ต รนี้ เรี ย นเรื่ อ งการเมื อ ง และการเมื อ งไปอยู่ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น ต้ อ งจั ด ให้
นักศึกษาเรียนเรื่ องท้ องถิ่นให้ มากขึน้
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5. คําอธิบายรายวิชา PSY 311 การพัฒนาตนเอง PHY 312 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสั งคม SOI
100 นวัตกรรมทางสั งคมและภูมิปัญญา และ รายวิชา SOI 111 การสื่ อสาร และนวัตกรรม
ทางปัญญา เป็ น Abstract มากเกินไป ขอให้ แก้ ไขโดยเขียนเป็ นหัวข้ อการสอน
6. รายวิช า LOS 225 อนาคตศึ ก ษา ความรู้ ยังไม่ เพี ยงพอ ถ้ าไม่ มี ข้อมู ล เนื้ อ หาวิช ายังขาด
ข้ อมูล หากจะเรียนควรนําไปไว้รวมกับเรื่ องอื่นๆ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.16 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
2.1.1 เพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
2.1.2 ปรับจํานวนหน่วยกิต จํานวน 6 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาแกน
2.2.1 เพิม่ จํานวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
2.2.2 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.2.3 แก้ไขคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
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2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.3.1 เพิม่ จํานวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 17 หน่วยกิต
2.3.2 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
2.3.3 แก้ไขคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.4 หมวดปฏิบตั ิการวิชาชีพ
2.4.1 ปรับจํานวนหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา
2.4.2 ตัดรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม ปี
การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิชาชีพ
วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
*ไม่นบั หน่วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2556

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

12 หน่วยกิต*
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
45 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต*
15 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
50 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”
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ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอน
วิท ยาศาสตร์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ อง
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
อนึ่ ง หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์ จะมีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาตั้งแต่ ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1-11.2 เรื่ องสถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาฯ ข้ อความทีเ่ ขียนมา ยัง
ไม่ ตอบสนองกับสถานการณ์
2. ขอให้ เขียน หมวดที่ 1 ข้ อ 12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ใหม่ ต้ องเขียนให้ คนอ่ าน
เข้ าใจได้
3. ขอให้ แก้ ไข คําว่ า “ศาสตร์ การศึกษา” ใน หมวดที่ 1 ข้ อ 11.2
4. ขอให้ แ ก้ ไ ข จากคํ า ว่ า “ครู ส อนวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นสาขาที่ ข าดแคลน” เป็ น “ครู ส อน
วิทยาศาสตร์ เป็ นสาขาอาชี พทีข่ าดแคลน” ใน หมวดที่ 2 ข้ อ 1.2
5. รายวิ ช า EDS 600 การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เนื้ อ หาวิ ช า ยั ง ขาดกระบวนการ
การศึ กษาทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับโรงเรี ยน และให้ กล่ าวถึงหน่ วยงานต่ างๆ
ว่ ามีบทบาทอย่ างไร
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ นํากลับไปแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปิดดําเนิ นการหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
การจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
ได้ขอชะลอการเปิ ดรั บ นักศึ ก ษาตั้งแต่ปี การศึ ก ษา 2552 เป็ นต้น มา บัดนี้ นัก ศึ กษาในหลักสู ตรดังกล่ าวได้สําเร็ จ
การศึกษาหมดสิ้ นแล้ว ในภาคการศึ กษาที่ 3/2556 ในการนี้ ทางหลักสู ตร จึงขอแจ้งปิ ดหลักสู ตร ตั้งแต่ปีการศึกษา
2556 เป็ นต้นไป

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

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอปิ ดดําเนิ นการ หลัก สู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
จัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4 เรื่ อง ขออนุมัติรายงานการดําเนินการกรณีหลักสู ตรทีม่ ีผลการตรวจประเมิน “ไม่ ผ่าน”
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิรายงานการดําเนิ นการกรณี หลักสู ตรที่มีผลการตรวจประเมิ น

“ไม่ผา่ น”
ข้ อเท็จจริง

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาํ เนิ นการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ ต้ งั ของมหาวิท ยาลัยรังสิ ต ณ ศูนย์ศึก ษาสาทรธานี เมื่ อวันที่ 16 ตุ ล าคม 2556 ของหลักสู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาบัณ ฑิ ต และคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาในการประชุ ม ครั้ งที่ 11/2556 เมื่ อวัน ที่ 4 ธันวาคม 2556 ได้มี ม ติ
เห็นชอบผลการประเมิน คือ “ไม่ผา่ น”
ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดระดับผลการประเมิน 3 ระดับ และกําหนดแนว
ปฏิ บตั ิ สําหรั บกรณี “ไม่ผ่าน” คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้สถาบันอุดมศึ กษายุติการรั บนักศึ กษาใหม่ในปี
การศึกษาถัดไป หากยังเปิ ดรับนักศึกษาใหม่อยู่ จะไม่รับทราบหลักสู ตรนั้น ทั้งในและนอกสถานที่ต้ งั นับตั้งแต่วนั ที่
แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งสํานักงาน ก.พ.ต่อไป นั้น
ในการนี้ คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ดาํ เนิ นการตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยขอปิ ด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ต้ งั แต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ได้จดั ทํารายงานการดําเนิ นการ
ของหลักสู ตรดังกล่าว (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 ิงดรับสมัครนักศึกษาใหม่ต้ งั แต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม
3.5 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับปรุงรายชื่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจํา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

เนื่องด้วยหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มี ความประสงค์จะขอปรั บปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลัก สู ตร เพื่ อความ
เหมาะสมในการปฏิ บ ัติ ง าน และเพื่ อ รองรั บ การเปิ ดสอนหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาโท สาขาวิช าวิ ศ วกรรม
ชีวการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
รายชื่ ออาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ที่
(เดิม)
1. รศ. นันทชัย ทองแป้ น
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
2. อ. ธเนศ อังศุวฒั นากุล
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
2. อ. ทัศวรรณ พุทธสกุล
3.
5.
6.
7.

ผศ. ธนกร อยูโ่ ต
อ. ยุทธนา ปิ ติธีรภาพ
รศ. โอภาส จุฑาเทพ
ดร. วรุ ฒม์ เอมอุดม

ลําดับที่
1.

รายชื่ ออาจารย์ ประจําหลักสู ตร
(ทีข่ อปรับปรุง)
คงเดิม
ตัดออก

2.
3.
4.

5.

คงเดิม
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
ตัดออก
อ.ธวัช แก้ววัณฑ์

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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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

การขออนุ มตั ิ ป รั บ ปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตร และอาจารย์ป ระจําหลักสู ตร
วิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ คณะวิท ยาศาสตร์ ได้ผ่า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นชื่ อสาขาวิชา
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จํานวน 1 หลักสู ตร
จาก หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี
เป็ น หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
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ข้ อเท็จจริง

1. ตามที่ ม หาวิท ยาลัย ได้ข ออนุ ม ตั ิ เปิ ดดําเนิ น การหลัก สู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาโซเชี ยลมีเดี ยเทคโนโลยี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) และได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 นั้น
2. มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้เสนอหลัก สู ต รดัง กล่ า วข้า งต้น ต่ อ สํ านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสู ตร
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสื อสอบถามศัพท์บญั ญัติของศัพท์ Social
Media Technology ตามความแจ้งแล้วนั้น
4. ราชบัณฑิ ตสถานได้นาํ เรื่ องนี้ หารื อในคณะกรรมการจัดทําพจนานุ กรมศัพท์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศของราชบัณฑิ ตยสถานพิจารณา ซึ่ งที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมี มติ ให้
บัญญัติศพั ท์ Social Media Technology ว่า “เทคโนโลยีสื่อสังคม”
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง การออกข้อกําหนด ระเบี ยบ และข้อบังคับ เกี่ ยวกับ การดําเนิ นงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา

การขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่ อสาขาวิชา ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุม ครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม
3.7 เรื่ อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา สถาบัน
รัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้กาํ หนดขั้นตอนและหลักการขออนุ มตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับอนุ มตั ิ
โดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. รศ. ดร. จุมพล หนิมพานิช
อนุมตั ิเมื่อ 22 พฤษภาคม 2556
2. ศ. ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์
อนุมตั ิเมื่อ 15 มิถุนายน 2556
3. รศ. ดร. ปฐม มณี โรจน์
อนุมตั ิเมื่อ 15 มิถุนายน 2556
4. ผศ. ดร. นพปฎล สุ นทรนนท์
อนุมตั ิเมื่อ 15 มิถุนายน 2556
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร อธิ การวิทยาลัยรัฐกิจ และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของ
อาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 8/2557
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
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เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจํา สถาบัน
รัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.8 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขอเสนอรายชื่ อ วารสารทางวิช าการให้ ส ภามหาวิท ยาลัยรั บ รอง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอรับรองวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ

ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้กาํ หนดระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 เพื่อให้สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนถื อปฏิ บตั ิเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวกําหนดให้
สภามหาวิทยาลัยใช้รายชื่ อวารสารทางวิชาการที่ มีอยู่ในฐานข้อมู ลที่ เป็ นที่ ยอมรั บในระดับ ชาติ และระดับ
นานาชาติ กรณี ที่วารสารทางวิชาการที่ไม่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่กาํ หนด ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ สําหรั บการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่มีการดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด เมื่ อ
ดําเนิ นการรับ รองวารสารเสร็ จสิ้ นแล้วให้จดั ทําเป็ นประกาศให้ท ราบทัว่ กันและแจ้งให้ กกอ.ทราบ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ออกประกาศโดยวารสารที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับให้มีผลการบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี
การรับรอง ดังนี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่ อวารสารทางวิชาการ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้
1. วารสาร รั ง สิ ตสารสนเทศ (RSU Library Journal) (รายละเอี ย ดดัง เอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ระบุวา่
ข้อ 3. ในกรณี วารสารทางวิช าการที่ ไ ม่ อยู่ในฐานข้อมู ล ให้ ส ภาสถาบัน อาจพิ จารณา
ยอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีกาํ หนดการเผยแพร่ ที่แน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 2 ฉบับ
(2) มี ก ารระบุ สํานัก พิ ม พ์หรื อหน่ วยงานที่ ตีพิ ม พ์ วัตถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของ
วารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มี ห ลัก ฐานที่ ต รวจสอบได้ ว่ า วารสารมี ก ารแต่ ง ตั้ง ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (peer
reviewer) ที่พิจารณาคุ ณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรื อกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของวารสาร โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จดั ทําวารสารอยูในรายชื่อด้วย
(5) บทความทุ กบทความมีการควบคุ มภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่
ตรง หรื อเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่ บทความที่มีผนู ้ ิ พนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กรณี ที่บทความมีผูน้ ิ พนธ์ร่วมที่เป็ นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ให้ถือว่าเป็ นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มี บทคัดย่อของบทความที่ เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุ กบทความ
กรณี ที่บทความตีพิมพ์เป็ นภาษาต่างประเทศประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มี ก ารตี พิ ม พ์บ ทความที่ มี รูป แบบการตี พิ ม พ์ที่ ไ ด้ม าตรฐาน เป็ นรู ป แบบ
เดียวกันในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ที่มีการดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.9 เรื่ อง

คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.9.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ดดําเนิ น การหลัก สู ต ร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทั่วไปของ
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”
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ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจเป็ 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
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9.2 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ดดําเนิ น การหลัก สู ต ร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทั่วไปของ
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

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 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
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.9.3 หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยรัฐกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยรัฐกิจ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ดดําเนิ น การหลัก สู ต ร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยรัฐกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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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

3.9.4 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ดดําเนิ น การหลัก สู ต ร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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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 ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
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

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
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

3.9.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุ กเฉินการแพทย์
กลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์ กลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
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ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ดดําเนิ น การหลัก สู ต ร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทั่วไปของ
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

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์ กลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ 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
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9.6 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางไซเบอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมัน่ คงทางไซเบอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ดดําเนิ น การหลัก สู ต ร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ด้วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมัน่ คงทางไซเบอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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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

3.9.7 หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การเปิ ดดําเนินการหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่
กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ตรอย่างน้ อ ย 2 คน ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู ้เชี่ ย วชาญในสาขา/สาขาวิ ช านั้ นๆ ซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

77
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าการเขี ยนบทและการกํากับ ภาพยนตร์ และโทรทัศ น์ คณะนิ เทศศาสตร์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

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

3.9.8 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิจและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
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ข้ อเท็จจริง

เพื่อให้การเปิ ดดําเนินการหลักสู ตร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่
กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ตรอย่างน้ อ ย 2 คน ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู ้เชี่ ย วชาญในสาขา/สาขาวิ ช านั้ นๆ ซึ่ งเป็ น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติแต่ งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิจและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัย
นวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 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
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9.9 หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "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 ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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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

3.9.10 หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "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 ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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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 ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
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

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ 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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9.11 หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์

82
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่ กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "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 ตจึงขออนุ 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 แลกิ จการทั่วไปของ
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

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณ ฑิ ต คณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ข้ อเสนอ

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of Malaya, Malaysia
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ University of Malaya, Malaysia
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ University of Malaya, Malaysia โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแลกเปลี่ ยนนักศึกษาและบุคลากร แลกเปลี่ ยน
ข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการ มีกิจกรรมด้านการวิจยั และหลักสู ตร ร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ดมศึ 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 อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา ความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
University of Malaya, Malaysia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.11 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kristianstad University, Sweden
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kristianstad University, Sweden
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Kristianstad University,Sweden โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแลกเปลี่ ยนนักศึกษา พัฒนาหลักสู ตรการศึกษา
พัฒ นาโปรแกรมการวิจยั แลกเปลี่ ย นข้อมู ล เอกสาร และประสานโครงการร่ วมกัน ทั้งนี้ ได้มี กิ จกรรมที่ ก าร
ดําเนิ น การไปแล้ว ได้แก่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นนัก ศึ ก ษา จาก Kristianstad University, Sweden มาศึ ก ษาที่ วิท ยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) สาระสํ า คัญ ในร่ า งข้อ ตกลงร่ ว มมื อ ทางวิช าการที่ เซ็ น สั ญ ญาร่ ว มกัน มี รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ดมศึ 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 อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา ความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Kristianstad University, Sweden
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่ อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The Art Institutes International
LLC, U.S.A.
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ The Art Institutes International LLC, U.S.A.
ข้ อเท็จจริง

1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ The Art Institutes International LLC, U.S.A. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา เข้าร่ วมศึกษา
หลักสู ตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา การพัฒนาร่ วมกันของหลักสู ตรหรื อการโอนย้ายข้อตกลงต่าง ๆ การ
พัฒนาร่ วมกันของหลักสู ตรทางการศึกษา การพัฒนาร่ วมกันด้านกิจกรรมวิจยั ทางการตลาด
2) สาระสํ า คัญ ในร่ า งข้อ ตกลงร่ ว มมื อ ทางวิช าการที่ เซ็ น สั ญ ญาร่ ว มกัน มี รายละเอี ย ด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ดมศึ 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 อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The Art
Institutes International LLC, U.S.A.
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.13

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดําเนินการใหม่
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ค่าหน่ วยกิ ตสําหรั บ หลัก สู ตรที่ ขอเปิ ดดําเนิ นการใหม่ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดําเนินการใหม่
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558)
• รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
• รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
• ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่ าเรียน

3,500.00
263,000.00

ในการขออนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 20 สิ งหาคม 2557 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ตามทีค่ ณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ขอแก้ ไขค่ าหน่ วยกิตในรายวิชาบรรยาย
จาก 3,000 บาท เป็ น 3,500 บาท
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.14

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2557

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 15 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลัย /คณะ บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย และสํ านัก งานทะเบี ย น ได้ต รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 15 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
ภาคการศึกษาที่ 3/2557
1. สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
5
2. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
4
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2
4. สาขาวิชาการศึกษา
4
รวม
15

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนี ยบัตร อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ ประกาศนี ยบัตร
บัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 15 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อง วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรียบร้ อยแล้ ว)
4.1 เรื่ อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วยอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 4/2556
วันที่ 8 พฤศจิ กายน 2556 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และครั้งที่ 2/2557 วันที่ 3 มิ ถุนายน 2557 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของผูข้ 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
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ของ พญ.นพมณี
ตัน ติ เวทเรื อ งเดช ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น ของ พญ.สุ มิตษิ์ตรา
ปิ ยะณั ต ดิ์ พู ล ประเมิ น ผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ข องสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.3 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชากุ ม ารเวชศาสตร์ ของ พญ.มุ ก ดา หวัง วีร วงศ์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.พนิ ดา ศรี สันต์ ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.มิรา โครานา ประเมินผลให้
ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.บุญธรรม จิระจันทร์ ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส ของ นางสาวปิ ยสุ ดา ม้าไว
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 สาขาวิชานิ ติศาสตร์ ของ นายมงคล เที ยนประเทื องชัย
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผู ท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายทศนัย ชุ่ มวัฒนะ
ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ของสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้งที่ 4/2557 วันที่
4 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็ นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมี
รายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 9 คน ดังนี้
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- พญ.นพมณี ตันติเวทเรื องเดช
- พญ.สุ มิตษิ์ตรา ปิ ยะณัตดิ์พูล
- พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์
- พญ.พนิดา ศรี สันต์
- พญ.มิรา โครานา
- นพ.บุญธรรม จิระจันทร์
- นางสาวปิ ยสุ ดา ม้าไว
- นายมงคล เทียนประเทืองชัย
- นายทศนัย ชุ่มวัฒนะ

ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบัน อุ ดมศึ กษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 9 คน ดํารงตําแหน่ง
ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ จํา นวน 9 คน ในสาขาวิ ช าดั ง กล่ า วข้า งต้น และเสนอเรื่ อ งเพื่ อ รายงานให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

4.2 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ทเี่ คยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน จํานวน 7 คน
ข้ อเท็จจริง

เนื่ องด้วยอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่เคยดํารงตําแหน่ งทางวิชาการจากสถาบันอื่น มาก่อน
มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการเดิมที่เคยได้รับ จํานวน 7 คน ดังนี้
1. นางกฤษณา ภูตะคาม ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
2. นายพิมล เรี ยนวัฒนา ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
3. นางวลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล
4. นางเกศรา เสนงาม ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
5. นางรัชนี นามจันทรา ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
6. นางสาวจินตนา เชิ ญศิริ ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7. นายประยูร โตสงวน ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิ มจากสถาบันอุดมศึ กษาที่
ได้รับการแต่งตั้ง และได้ผา่ นการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้นฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาตําแหน่ ง ทางวิช าการ ของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่
4/2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
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
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ตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรื อสถาบันชั้นสู งในต่างประเทศที่จะนํามาใช้
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาํ หนดในวรรคต้นนั้น
จะต้องเป็ นตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นด้วย
ข้อ 15 การดําเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ตามกรณี ที่กาํ หนดในข้อ 14 ให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
15.1 ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ที่จะขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในข้อ 14 โดยตรวจสอบสถานภาพตําแหน่งทางวิชาการเดิมจาก
สถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบันชั้นสู งเดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบัน
ชั้นสู ง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาที่ผนู ้ ้ นั ได้เคยรับแต่งตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถาบัน
ชั้นสู งต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา
15.2
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดําเนิ นการหมวดที่ 2 ก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ ให้ ม หาวิท ยาลัยรั งสิ ตดําเนิ น การแต่ งตั้ง อาจารย์ท้ งั 7 คน ดํารงตําแหน่ งทาง
วิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5
5.1
คําขอ

เรื่ อง วาระการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต เรี ยบร้ อยแล้ ว)
เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
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ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยรั งสิ ตจะจัดพิธีประสาทปริ ญญา ประจําปี 2557 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 จึ ง
พิจ ารณาเห็ น สมควรให้ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศัก ดิ์ แก่ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิผู ท้ ี่มีค วามรู ้ ความสามารถ และมี ป ระวัติก าร
ทํางานที่ส่งเสริ มการพัฒนาแก่สังคมในระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ขอเสนอให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ดังนี้
- ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร แก่ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริ ก
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททัว่ ไป แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ดังนี้
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง แก่ คุ ณสุ เ ทพ เทื อกสุ บ รรณ
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง แก่ คุ ณ รสนา โตสิ ตระกูล
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อง กําหนดชั้นสาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ข้อ 3
และข้อ 4 ความว่า
ข้อ 3 สถาบันจะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ได้เฉพาะในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันนั้น และได้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้นแล้ว
ข้อ 4 บุคคลที่สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ปริ ญญากิตติมศักดิ์ประเภททัว่ ไป สําหรับผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งใช้ความรู ้ ความสามารถใน
สาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์น้ นั จนเป็ นที่ประจักษ์วา่ ได้ทาํ ชื่อเสี ยงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม
สมบูรณ์ และเป็ นประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศชาติ และให้มอบได้สาํ หรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ เท่านั้น
(2) ปริ ญญากิตติมศักดิ์ประเภทวิชาการ สําหรับผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นนักวิชาการมีผลงานดีเด่น
เป็ นที่ ยอมรั บ ของนักวิช าการในสาขาวิชานั้น และมี ผลงานซึ่ งประเมิ นคุ ณ ค่าได้เท่ าเที ยมกับ ผลงานของผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาชั้นปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก
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ทั้งนี้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองทําหน้าที่กลัน่ กรองและเสนอชื่อผูท้ ี่สมควรได้
รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการได้ ให้ ข้อพิจารณาเพิม่ เติมสํ าหรับกรณีคุณสุ เทพ
เทือกสุ บรรณ ดังนี้
1. ในประเด็นจุดยืนและเป้ าหมายทางการเมือง สั งคมอาจมีทศั นะทีแ่ ตกต่ างกันได้ ซึ่ง
คณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์ มิได้ ม่ ุงทีจ่ ะสนับสนุน หรื อคัดค้ านใน
ประเด็นนี้
2. คณะกรรมการฯ เน้ นและให้ คุณค่ าของการต่ อสู้ ทมี่ ีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและยึดถือหลักสั นติ
อหิงสาอย่ างเคร่ งครัด มีกระบวนการสื่ อสารสร้ างความเข้ าใจระหว่ างผู้นํากับมวลชนได้ อย่ าง
ลึกซึ้ง และมีการจัดระบบดูแลผู้ร่วมชุ มนุม รวมทั้งประชาชนทีไ่ ด้ รับบาดเจ็บ และ
เสี ยชี วติ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบอย่ างสู งของผู้นําและขบวนการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ
6.1 เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปี การศึกษา 2557
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ที่กาํ หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ทุกรอบ 2 ปี
(ข้อบังคับข้อ 9) และกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี โดยมี
วาระคราวละ 4 ปี (ข้อบังคับข้อ 6) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อพิจารณา

สภามหาวิทยาลัยได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ทุกรอบ 2 ปี โดยเริ่ มต้น
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และปี การศึกษา 2555
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ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 จะถึงกําหนดครบรอบ 2 ปี
อธิ การบดี (ปี การศึกษา 2557)

ของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ

ข้ อเสนอ

เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอเรี ยนเสนอต่อสภา เพื่อโปรดอนุมตั ิการดําเนินการ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ประจําปี การศึกษา 2557 ตามข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยฯ ข้อ 9
2. อนุมตั ิให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ชุดที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็ นประธาน (ซึ่ งยังอยูใ่ นวาระ 4 ปี ตามข้อบังคับ ข้อ 6) ทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของอธิ การบดี ประจําปี การศึกษา 2557 โดยให้เริ่ มดําเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 และรายงานผลการ
ประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558)
จึงเรี ยนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุ ม
6.2

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

รายงานผลการประเมินความสํ าเร็จตามตัวชี้วดั ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2556
สํานักงานวางแผน ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้นาํ เสนอ “ผลการประเมินความสําเร็ จตาม
ตัวชี้วดั ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2556” ดังนี้
1. ความสําเร็ จของตัวชี้วดั สําหรับแผนพัฒนาระดับคณะ (รายละเอียดดังตารางที่ 1 ความสําเร็ จของ
ตัวชี้วดั สําหรับแผนพัฒนาระดับคณะ จําแนกรายคณะ)
- ติดตาม 31 คณะวิชาจากทั้งหมด 31 คณะวิชา คิดเป็ นร้อยละ 100
- ร้อยละความสําเร็ จของตัวชี้วดั อยูร่ ะหว่าง 44.44 ถึง 97.56 คิดค่าเฉลี่ยเป็ นร้อยละ 78.15
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความสําเร็ จของตัวชี้วดั จาก 31 คณะวิชาอยูร่ ะหว่าง 2.56 ถึง 4.75 คิดเป็ น
ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ระดับ 4.31
2. ความสําเร็ จของตัวชี้วดั สําหรับแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
- ติดตามตัวชี้วดั ทั้งสิ้ นจํานวน 44 ตัวชี้วดั บรรลุความสําเร็ จจํานวน 32 คิดเป็ นร้อยละ 72.73
ระดับคะแนนเฉลี่ยความสําเร็ จของตัวชี้วดั ทั้งหมดอยูท่ ี่ระดับ 4.59 (รายละเอียดดังตารางที่ 2 ความสําเร็ จของตัวชี้วดั
สําหรับแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย จําแนกตามตัวชี้วดั )
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- เมื่อจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (รายละเอียดดังตารางที่ 3 ความสําเร็ จของตัวชี้วดั สําหรับ
แผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) พบว่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การนําองค์กรให้ขบั เคลื่อนแบบองค์รวม ติดตาม 14 ตัวชี้วดั บรรลุ 11 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 78.57
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ติดตาม 14 ตัวชี้วดั บรรลุ 9 ตัวชี้วดั คิดเป็ น
ร้อยละ 64.29
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาอาจารย์ ติดตาม 4 ตัวชี้วดั บรรลุ 2 ตัวชี้วดั คิดเป็ นร้อยละ 50
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ติดตาม 6 ตัวชี้วดั บรรลุ 4
ตัวชี้วดั คิดเป็ นร้อยละ 66.67
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริ การวิชาการแก่สังคม ติดตาม 3 ตัวชี้วดั บรรลุ 3 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การทํานุบาํ รุ งและส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม ติดตาม 3 ตัวชี้วดั บรรลุ 3 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 100
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ด้ านการพัฒนาอาจารย์
1) การพัฒนาด้านการเรี ยนการสอน
2) การทําวิจยั / งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่
3) การสร้างผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
4) การก้าวสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ
2. ด้ านพัฒนาหลักสู ตร
1) การพัฒนาหลักสู ตรทวิภาษา / นานาชาติ
2) การพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. ด้ านการพัฒนานักศึกษา
1) การยกระดับคุณภาพการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
2) การพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

97
มติทปี่ ระชุ ม

6.3

ทีป่ ระชุ มรับทราบผลการรายงาน และมีข้อแนะนําว่ าตามยุทธศาสตร์ ที่ 4 “การพัฒนางานวิจัย”
คณะสามารถพัฒนางานประจําให้ เป็ นงานวิจัยได้ (R To R – Routine to Research) ซึ่งเรื่ องนี้
สามารถศึกษาบทเรียน ประสบการณ์ ได้ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เรื่ อง

รายงานผลการดําเนินงานวิชาธรรมาธิปไตย (RSU 101)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 ได้อนุมตั ิให้
มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนวิชาธรรมาธิ ปไตย (RSU 101) ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่ องขออนุมตั ิ
ปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปฯ)

เนื้อหาวิชาธรรมาธิ ปไตย มุ่งให้นกั ศึกษามีจิตสํานึกในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีพ้นื ฐานใน
การวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปั ญญา โดยกระบวนการเรี ยนการสอน มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้ตระหนักรู ้อย่างใคร่ ครวญ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสรรพสิ่ ง ธรรมชาติ เพื่อเกิดการพัฒนาความรู ้ภายใน
ตน เคารพตนเอง เคารพผูอ้ ื่นโดยเฉพาะการเคารพเพื่อนมนุษย์และสังคมส่ วนรวม หรื อเป็ นการเรี ยนการสอนที่เรี ยกว่า
จิตตปั ญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยได้เปิ ดสอนวิชาธรรมาธิ ปไตยแก่นกั ศึกษาชั้นปี 1 ทุกคณะ ทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา
2556 และได้มีการพัฒนา ออกแบบการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนิ นงานวิชาธรรมาธิ ปไตย (RSU 101) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
โปรดพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารและPresentation)
ดร.วรชาติ เฉิ ดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบําบัด ได้รายงานเพิม่ เติมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
วิชา RSU101 ธรรมาธิ ปไตย เปิ ดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปั จจุบนั เปิ ดการเรี ยนการ
สอนมาแล้วรวม 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 /2556 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และครั้งล่าสุ ดคือภาคการศึกษาพิเศษ
ปี การศึกษา 2557 จากผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาพบว่า ในการจัดการศึกษา 2 ครั้งแรก พบปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้และไม่สามารถสร้างสังคมธรรมาธิ ปไตยได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ในภาคการศึกษาพิเศษ
ปี การศึกษา 2557 ได้นาํ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเรี ยนการสอนใน 2 ครั้งแรกมาปรับปรุ งใหม่ ดังนี้
ในการเริ่ มต้นของการออกแบบการเรี ยนรู ้ ทีมอาจารย์ผสู ้ อนได้สรุ ปประเด็นที่เป็ นหัวใจสําคัญของ
ความหมายของ “ธรรมาธิ ปไตย” เป็ นคํา 3 คือ “ความจริ ง ความดี ความงาม” โดยการตัดสิ นว่าเรื่ องใดเป็ นความจริ ง
ความดี ความงาม ให้พิจารณาตัดสิ นและวิเคราะห์ดว้ ยปั ญญา ไม่ใช้อารมณ์หรื อความรู ้สึกในการตัดสิ นเรื่ องราวหรื อ
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ปรากฏการณ์น้ นั ๆ ในปี การศึกษา 2557 ทีมผูส้ อนได้ลงความเห็นให้จดั การเรี ยนรู ้แบบ Project-based approach
เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม เรี ยนรู ้กรอบแนวคิดของสังคมธรรมาธิ ปไตยในสถานการณ์จริ ง
ผ่านการทําโครงการ ในเทอมที่ผา่ นมา (s/2557) มีโครงการเกิดขึ้น 226 โครงการ เป็ นโครงการที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
และหลากหลายตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อน
เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกันในกรอบสังคมธรรมาธิ ปไตย
ทีมอาจารย์ผสู ้ อนได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ Activity-based Learning ในประเด็นการเรี ยนรู ้เรื่ อง 1) การเรี ยนรู ้ตน้ เอง เข้าใจผูอ้ ื่น 2) การ
ทํางานเป็ นทีม และ 3) ภาวะผูน้ าํ และอํานาจ เพื่อเสริ มทักษะและพัฒนาความสัมพันธ์ในการทํางานร่ วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้

รู ปที่ 1 แสดงภาพรวมของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ วิชา RSU101
ธรรมาธิ ปไตย

กิจกรรมกงล้อสัตว์ 4 ทิศ เป็ นกิจกรรมที่ให้นกั ศึกษาได้รู้จกั ตนเองและเข้าใจผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
เรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของความเป็ นมนุษย์และความเป็ นตัวตน ค้นพบปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวติ ของ
ตนเองและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
พร้อมกับเรี ยนรู ้ที่จะปรับฐานความคิดและความรู ้สึกของตนเองเพื่อพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
กิจกรรมเป็ ดชิงพื้นที่ เป็ นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นทีม เรี ยนรู ้และเข้าใจใน
พลังกลุ่ม รู ้จกั วางแผนและออกแบบการทํางานที่เน้นพลังกลุ่มและความสุ ขจากความร่ วมมือกัน เปิ ดพื้นที่การยอมรับ
ความแตกต่าง การเคารพในบทบาทและหน้าที่ ให้เกียรติผรู ้ ่ วมงานและรู ้จกั การแก้ปัญหาด้วยปั ญญากลุ่ม
กิจกรรมเลโก้เจ้าปั ญหา เป็ นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้เรื่ องของภาวะผูน้ าํ และอํานาจ
เป็ นการเรี ยนรู ้ภาวะภายในของผูน้ าํ ฝึ กฝนการใช้อาํ นาจร่ วมกันมากกว่าการใช้อาํ นาจร่ วมที่คุน้ ชิ น สร้างความเข้าใจ
ในบทบาทของผูน้ าํ อุดมสติที่ใช้ปัญญาในการตัดสิ นบนฐานอํานาจร่ วมที่มาจากพลังกลุ่ม
กิจกรรมชมภาพยนตร์ เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ความงามของชี วติ จากภาพยนตร์ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจและการตระหนักรู ้ถึงความเป็ นไปของชีวติ ที่มีความหลากหลาย

99

รู ปที่ 2 แสดงปรากฏการณ์ เด่ นที่เกิดขึน้ ในการจัดการเรี ยนรู้ วิชา
RSU101 ธรรมาธิ ปไตย

กิจกรรมที่เป็ น Activity-based Learning นี้ หลังจากการทํากิจกรรมทุกครั้ง อาจารย์ผสู ้ อนจะนําถอดบทเรี ยน
ที่ได้จากการทําในแต่ละกิจกรรม เกิดการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Contemplative Learning) เพื่อเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ใคร่ ครวญและสร้างบทเรี ยนที่เป็ นการเรี ยนรู ้ของตนเองผ่านการทํางานของปั ญญาที่เป็ นอัตวิสัยของตน
(Transformative Learning) นักศึกษาจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เรี ยนรู ้ความคิดที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ปั ญญาของนักศึกษาในมิติที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เป็ น Project-based Approach ทางทีม
อาจารย์ผสู ้ อนได้รวมกลุ่มนักศึกษา ให้มีความหลากหลายเกิดเป็ นการเรี ยนรู ้ขา้ มศาสตร์ นอกพ้นจากกรอบความเป็ น
วิชาชีพของตน (Interprofessional Education; IPE) ในกระบวนการทํางานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะทํา
ให้นกั ศึกษาได้เกิดสัมพันธภาพที่มองความเป็ นไปที่ออกจากนอกตัวไป เห็นการทํางานร่ วมกันระหว่างงานทางด้าน
วิชาการ งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเห็นบทบาทและคุณค่าของตนที่มีต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการ
รับรู ้และความเข้าใจรวมไปถึงสร้างบทเรี ยนที่มาจากความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น นําพาให้นกั ศึกษาสามารถที่จะ
เป็ นพลเมืองที่มีความรอบรู ้และเข้าถึงคนอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย
จากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในวิชา RSU101 ธรรมาธิ ปไตย พบว่า หัวใจและจิตวิญญาณของครู เป็ นหมุด
เฟื องตัวแรกที่สาํ คัญที่สุด การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการสอน บทบาทและการยอมรับความแตกต่างในการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษานั้นมีความแตกต่างกัน นักศึกษาต้องการการดูแลที่ความเข้มข้นต่างกัน ดังนั้น การสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน ชุมชนของครู ที่สอนในวิชานี้ทุกคน จึงต้องได้รับการปรับเปลี่ยน ดูแลและบ่มเพาะทัศนคติใหม่
ของการสร้างการเรี ยนรู ้มากกว่าการมอบความรู ้ของครู ทุกคน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทีมผูบ้ ริ หารหลักสู ตรจึงได้สร้าง
กลไกการเรี ยนรู ้ของครู เป็ นกลุ่มสังฆะที่เรี ยกว่า “ชุมชนการเรี ยนรู ้ครู เพื่อศิษย์” เกิดเป็ นรู ปแบบของชุมชนการเรี ยนรู ้
(Professional Learning Community; PLC) เพื่อร่ วมคิด ร่ วมออกแบบการเรี ยนรู ้ในวิชานี้ให้มีความหลากหลาย และ
สามารถสร้างสังคมธรรมาธิ ปไตยให้เกิดขึ้นในขณะทําโครงงานของนักศึกษาร่ วมกัน กระบวนการชุมชนครู เพื่อศิษย์
เริ่ มจากการจัดอบรมการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในตัวครู จํานวน 3 วัน 2 คืน โดยทีมกระบวนการจัดกิจกรรม
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การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ า RSU101 เช่นเดียวกับกิจกรรมที่จะนําไปจัดกับนักศึกษา และสร้าง
กิจกรรมเพื่อเปิ ดพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจและเยียวยาความทุกข์-สุ ขของครู ให้กบั เพื่อนครู ดว้ ยกัน ขบวนการ
ทั้งหมดนี้เกิดเป็ นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมีพลังเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้พฒั นากระบวนการเรี ยนการสอนร่ วมกัน
มติทปี่ ระชุ ม

6.4

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และมีข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยรั งสิ ต กําหนดให้ “สั งคมธรรมาธิปไตย” เป็ นเป้ าหมาย และให้ ความสํ าคัญ
กับ “นวัตกรรมการศึกษา” วิชาธรรมาธิปไตย ก็เป็ นผลจากแนวความคิด ดังกล่ าว โดยจัดให้
นักศึกษาได้ เรี ยนพร้ อมกัน มีการเรียนการจัดการทีเ่ ชื่ อมโยงหลายหน่ วยงาน ทั้งฝ่ ายวิชาการ และ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา ซึ่งประสบการณ์ และบทเรี ยนการจัดการวิชานีส้ ามารถพัฒนาและสรุปให้ ตก
ผลึกเป็ นองค์ ความรู้ ได้
2. แนวทางการจัดการศึกษาวิชานี้ นับเป็ นความก้ าวหน้ าของมหาวิทยาลัยรังสิ ต เพราะการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยทีผ่ ่ านมา เน้ นการต่ อท่ อ หรื อนําเข้ าความรู้ จากตะวันตก ทั้งเป็ น
การศึกษาแบบอาณานิคม ใช้ วธิ ีถ่ายทอดวิชาต่ อเนื่องมากว่า 100 ปี จึงจําเป็ นต้ องปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียนได้ เข้ าถึงความดี ความจริง ความงามได้ อย่ างแท้จริง ซึ่ง “การ
เรียนรู้ ” ไม่ ใช่ เรื่ องเฉพาะของคณะครุศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์ เท่ านั้น แต่ เป็ นเรื่ องของทุกคณะ และ
ทางมหาวิทยาลัยควรมีสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ อย่ างต่ อเนื่อง
3. เห็นความก้ าวหน้ าของวิชานี้ และมีความหวังว่า การปฏิรูปการศึกษาที่แท้ จริงอาจจะเริ่ม
ทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต ก็เป็ นได้ จึงขอเสนอให้ ทุกคณะนําวิธีการแบบนีไ้ ปจัดสอนในคณะของตนอย่าง
น้ อยคณะละ 1 วิชา หรื ออาจจะพ่วงเรื่ อง AEC เพิม่ เติม โดยอาจกําหนดให้ นักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิ ตทุกคนต้ องไปเที่ยวประเทศในอาเซียน 1 ประเทศก่ อนจบหลักสู ตร เป็ นต้ น
4. เนื่องจากวิชาลักษณะนี้ ต้ องใช้ ผ้ ูสอนจํานวนมาก มีค่าใช้ จ่ายสู ง เช่ นเงินสนับสนุนค่ า
กิจกรรม หรื อโครงงานของนักศึกษา, ผู้สอนไม่ มีโอกาสได้ ผลงานวิชาการ หรื อขาดการสนับสนุน
จากผู้บริหารต่ างคณะ จึงจําเป็ นต้ องได้ รับความเข้ าใจและการสนับสนุนอย่ างมากจากคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย จึงขอฝากให้ ฝ่ายบริหารดูแล และสนับสนุนอย่างจริงจัง

กําหนดวันประสาทปริญญา ประจําปี 2557
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะ
จัดพิธีประสาทปริ ญญาประจําปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

กําหนดการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ. 2558
ตามที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 แล้วนั้น
ฝ่ ายวิชาการ โดยสํานักงานมาตรฐานวิชาการ สํานักงานทะเบียนและสํานักงานบัญชีได้หารื อกัน เรื่ อง การกําหนดวัน
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
เพื่อให้สอดคล้องกับการสําเร็ จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา และเพื่อประชุมงบการเงินแล้วนําเสนอรายงานทางการเงินให้กบั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)ได้ทนั ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ดังนั้น งานเลขานุ การคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ.2558 โดยจะจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดังนี้
6.5

เรื่ อง

ลําดับที่
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2558

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

วัน เดือน ปี
18 กุมภาพันธ์ 2558
20 พฤษภาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
23 กันยายน 2558

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.6 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตรการแพทย์ แผนจีนบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
มีมติอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต เปิ ดดําเนิ นการหลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิ ต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
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มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ส่งหลักสู ตรดังกล่าว ให้คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผน
จีน พิจารณารั บรองสถาบันการศึ กษาที่ ได้ดาํ เนิ นการจัดทําหลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิ ต (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2557) เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2557 นั้น
กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ โดยคณะกรรมการวิชาชี พ สาขาการแพทย์แผนจีน ในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 8-5/2557 เมื่ อ วัน อัง คารที่ 30 กัน ยายน 2557 มี ม ติ รับ รองวิท ยาลัย การแพทย์แ ผนตะวัน ออก
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นสถาบันการศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนหลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิ ต โดยให้เปิ ด
ดําเนินการตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต จึ งขอแจ้งมายังสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อโปรดทราบ การเปิ ด
ดําเนินการหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
6.7

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษา
ที่ 3 ปี การศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
จํานวน 265 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 265 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1. วิทยาลัยดนตรี
2. คณะทันตแพทยศาสตร์

ภาคการศึกษาที่
3/2556
1
-

ภาคการศึกษาที่
S (ภาคพิเศษ) /2557
18

ภาคการศึกษาที่
1 /2557
-

รวม
1
18
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คณะ
3. คณะเภสัชศาสตร์
4. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
5. คณะกายภาพบําบัด
6. คณะวิทยาศาสตร์
7. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
10. คณะศิลปะและการออกแบบ
11. คณะบริ หารธุรกิจ
14. คณะนิเทศศาสตร์
15. คณะศิลปศาสตร์
16. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
22. วิทยาลัยนานาชาติ
17. คณะนิติศาสตร์
18. สถาบันการบิน
19. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
3/2556
1

ภาคการศึกษาที่
S (ภาคพิเศษ) /2557
15
20
21
4
5
14
3
1
2
44
1
83
16
1
3
251

ภาคการศึกษาที่
1 /2557
13
13

รวม
15
20
21
4
5
14
3
1
2
44
1
83
16
1
3
13
265

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 3
ปี การศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวน
265 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.8

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ผ้ ูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ S
(ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ) ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 169 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 169 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
7. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
8. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
9. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
11. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและ
การบริ การ
12. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
13. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ

ภาคการศึกษาที่
S (ภาคพิเศษ) /2557
1
2
1
7
4
8

ภาคการศึกษาที่
1/2557
-

รวม

1
10
8

-

1
10
8

9
2

-

9
2

54
24

-

54
24

1
2
1
7
4
8

105
สาขาวิชา
14. สาขาวิชาบัญชี
15. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
16. สาขาวิชาการออกแบบ
17. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
18. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
19. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รวม

ภาคการศึกษาที่
S (ภาคพิเศษ) /2557
2
6
12
1
8
160

ภาคการศึกษาที่
1/2557
9
9

รวม
2
6
12
1
8
9
169

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 ญญาโท ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ)
ปี การศึกษา 2557 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 169 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 19.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

