รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
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2.
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4.
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5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
9.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
10. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
13. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
14. นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

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

ผู้ลาประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร นามวงศ์พรหม

กรรมการ

เริ่มประชุ มเวลา

17.50 น.

3.1

เรื่ อง

ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 เรื่ อง หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีอาหาร มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนิ นการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสู ต รเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต โดยมุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิ ตสามารถนค
วามรู ้ ไ ปประยุก ต์ในการประกอบธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้องกับ อุ ตสาหกรรมการผลิ ตอาหาร สามารถจัดการและควบคุ ม
กระบวนการ
แปรรู ปผลิตผลการเกษตรเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับอาหารได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทางานด้านบริ หารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ได้ตลอดจนธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะและความชานาญในการวิจยั และการค้นคว้าตลอดจน
การพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพอันเป็ นกาลังสาคัญต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต

2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

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

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

86 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
59 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

122 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 5 คน โดยจะรับนักศึกษาปี
การศึกษาละ 20 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 4
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดด าเนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558

จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรั บรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาธุ รกิ จอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอาหาร (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอ าหาร เพื่ อ น าเสนอต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.2 เรื่ อง หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญทางด้านนิ เทศศาสตร์
ด้านการเขียนบท และการกากับภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ สามารถประยุกต์ความรู ้ จากในห้องเรี ยนไปสู่ การ
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการผลิตบทสาหรับสื่ อบันเทิงชนิ ดต่างๆได้ ไม่วา่
จะเป็ นบทภาพยนตร์ ขนาดสั้ น บทภาพยนตร์ ข นาดยาว บทละครโทรทัศ น์ บทภาพยนตร์ ส ารคดี บทภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ เป็ นต้น
1.3 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความสามารถที่จะกากับบทที่เขี ยนเพื่อสื่ อต่างๆได้อย่างถู กต้อง
ตีความหมายจากบทออกมาสู่ ภาพบนจอได้อย่างชัดเจน เข้าใจ และใช้หลักการของการกากับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็ นผูน้ าทางความคิด และชักนาสังคมไปในทางที่
ถูกต้อง
1.5 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความสามารถแสวงหาความรู ้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย และมีความรู ้พ้นื ฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่างๆ
1.6 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความรอบรู ้ และสามารถทางานได้จริ งในระดับสากล สามารถ
ทางานได้ภายใต้แบบแผนที่ถูกต้องตามหลักสากล
1.7 มีเจตคติที่ดีต่องานการเขียนบท และการกากับงานสื่ อมีความสามารถสร้างสรรค์งาน
อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม มีความสานึ กรับผิดชอบต่อวิชาชี พและสังคม ตลอดจนมีจิตสานึ กในการ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของไทย

2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

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

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

135 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาโท 6 คน โดยจะรับนักศึกษา
ปี การศึกษาละ 50 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 8.3
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบท
และการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะนิ เทศศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2 เรื่ อง

ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2548 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับรหัสทุกรายวิชา จาก SBP เป็ น CSI
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
2.2.1 เปลี่ยนชื่อรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 ยกเลิกกลุ่มวิชา จานวน 7 กลุ่มวิชา
2.3.2 เปิ ดกลุ่มวิชาใหม่ จานวน 3 กลุ่มวิชา
2.3.3 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าทางสังคม เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนชื่อวิชา
จานวน 3 รายวิชา
2.3.4 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าทางสังคม ปรับคาอธิ บายรายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชา
จานวน 2 รายวิชา
2.3.5 ย้ายกลุ่มวิชาผูน้ าทางสังคม เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 3 รายวิชา
2.3.6 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าทางธุ รกิจ เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนชื่อวิชา
จานวน 1 รายวิชา
2.3.7 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าทางธุ รกิจ ปรับคาอธิ บายรายวิชา และเปลี่ยนรหัสวิชา
จานวน 1 รายวิชา
2.3.8 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าทางธุ รกิจ เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 5 รายวิชา

2.3.9 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าทางการเมือง เปลี่ยนรหัสวิชา และ เปลี่ยนชื่อวิชา
จานวน 1 รายวิชา
2.3.10 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าทางการเมือง ปรับคาอธิ บายรายวิชา และเปลี่ยนรหัสวิชา
จานวน 1 รายวิชา
2.3.11 ย้ายไปกลุ่มวิชาผูน้ าทางการเมือง เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 5 รายวิชา
2.3.12 ยกเลิกรายวิชา จานวน 48 รายวิชา
2.3.13 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 10 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3-6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

ไม่นบั หน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”

ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม
ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2557
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.2 หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์
คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ ได้รับ
อนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา
2544 2545 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก LLB เป็ น LWB
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 141 หน่วยกิต เป็ น 140 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 หมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิต จาก 103 หน่วยกิต เป็ น 105หน่วยกิต
2.4.2 เปลี่ยนชื่อวิชาบังคับ เป็ น วิชาชีพ-บังคับ และปรับหน่วยกิต จาก 85 หน่วยกิต
เป็ น 87 หน่วยกิต
2.4.3 เปิ ดเพิ่ม วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง จานวน 12 หน่วยกิต
2.4.4 เปลี่ยนชื่อวิชาเลือก เป็ น วิชาชีพ-เลือก และปรับหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต
เป็ น 6 หน่วยกิต
2.5 หมวดวิชาโท เปิ ดเพิ่ม จานวน 15 หน่วยกิต

3. โครงสร้างหลักสู ตร ภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาบังคับ
-วิชาเลือก
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

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

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”

ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะนิติศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.3

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

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต ) (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2549
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก LLB เป็ น LWB
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 140 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 หมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิต จาก 99 หน่วยกิต เป็ น 104 หน่วยกิต
2.4.2 เปลี่ยนชื่อ วิชาบังคับ เป็ น วิชาชีพ-บังคับ และปรับหน่วยกิต จาก 81 หน่วยกิต
เป็ น 80 หน่วยกิต
2.4.3 ปรับเพิ่ม วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง จานวน 12 หน่วยกิต
2.4.4 เปลี่ยนชื่อ วิชาเลือก เป็ น วิชาชีพ-เลือก และปรับหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต
เป็ น 12 หน่วยกิต

3. โครงสร้างหลักสู ตร ภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาบังคับ
-วิชาเลือก
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-บังคับเฉพาะแขนง
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

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

6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด”

ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์ เน็ต) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต ) (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะนิ ติศาสตร์ เพื่ อให้ม หาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่ อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.4 หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบัญชี ได้รับอนุญาตให้เปิ ด
ดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2547
และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 133 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็ น 97 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจานวนหน่วยกิตจาก 48 หน่วยกิต
เป็ น 45 หน่วยกิต
2.3.2 หมวดวิชาชีพบังคับ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต
เป็ น 43 หน่วยกิต
2.3.3 หมวดวิชาชีพเลือก ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต
เป็ น 9 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ดังนี้
2.4.1 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
2.4.2 ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.4.3 ยกเลิกรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2.5 ปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ ดังนี้
2.5.1 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
2.5.2 เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิ บายรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา

2.5.3 ย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเลือก 2 รายวิชา
2.6 ปรับปรุ งรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก ดังนี้
2.6.1 ปรับลดกลุ่มวิชาชีพเลือกจากเดิม 6 กลุ่ม เป็ น 4 กลุ่มรายวิชา
2.6.2 ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาชีพเลือกจานวน
2 รายวิชา
2.6.3 ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก 10 รายวิชา
2.6.4 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
-

-

3 หน่วยกิต

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

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะบัญชี ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2558) คณะบัญชี เพื่ อให้ ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ องต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ดาเนิ นการรั บทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.5 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
สถาบันการบิน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
นักบินพาณิ ชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบัน
การบิน ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรใน
ปี การศึกษา 2553
2. หลักสู ตรดังกล่าว ได้รับการอนุ มตั ิ จากสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสู ตรแล้ว มีขอ้ สังเกต เรื่ อง การ
ขอเปลี่ยนชื่ อหลักสู ตรและชื่ อปริ ญญา จาก เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่ งการขอเปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
และชื่ อปริ ญญานั้น จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสู ตรและเนื้ อหาสาระของหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยใช้ชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญาเดิม คือ เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
3. สถาบันการบิน ขอยืนยันการขอเปลี่ยนชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญา จาก หลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ เป็ น หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ โดยได้ปรับเพิ่มรายวิชาใน
กลุ่ มวิชาพื้นฐานวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จากเดิ ม 4 รายวิชา 12 หน่ วยกิ ต เป็ น
6 รายวิชา จานวน 18 หน่วยกิต
4. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
4.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(Bachelor of Technology Program in Commercial Pilot)
เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(Bachelor of Science Program in Commercial Pilot)

4.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
จาก เทคโนโลยีบณั ฑิต (นักบินพาณิ ชย์)
Bachelor of Technology (Commercial Pilot)
ตัวย่อ ทล.บ. (นักบินพาณิ ชย์)
B.Tech. (Commercial Pilot)
เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณิ ชย์)
Bachelor of Science (Commercial Pilot)
ตัวย่อ วท.บ. (นักบินพาณิ ชย์)
B.Sc. (Commercial Pilot)
4.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
4.4 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 132 หน่วยกิต เป็ น 138 หน่วยกิต
4.5 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต
เป็ น 102 หน่วยกิต
4.5.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต
เป็ น 27 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เปลี่ยนรหัส และคาอธิ บายรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
จาก MEN 240 อากาศพลศาสตร์
เป็ น CPD 240 อากาศพลศาสตร์
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา ได้แก่
GEN 102 คณิ ตศาสตร์ เพื่องานเทคนิค
MAT 134 แคลคูลสั 2
PHY 133 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
4.5.2 หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 70 หน่วยกิต
เป็ น 69 หน่วยกิต และ
ยกเลิกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
CPD 499 โครงการนิรภัยการบิน
4.5.3 หมวดวิชาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
CPD 189 การฝึ กบินเบื้องต้น

5. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
102 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
นักบินพาณิ ชย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.6 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2532 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2548 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 130 หน่วยกิต เป็ น 131 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
2.3.1 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิต จาก 92 หน่วยกิต เป็ น 95 หน่วยกิต
2.3.2 เปลี่ยนชื่อ จาก กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็ น วิชาแกน และปรับจานวน
หน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต
2.3.3 เปลี่ยนชื่อ จาก กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ เป็ น วิชาเฉพาะด้าน และปรับจานวน
หน่วยกิต จาก 56 หน่วยกิต เป็ น 74 หน่วยกิต
2.3.4 เปลี่ยนชื่อ จาก วิชาชีพ-เลือก เป็ น วิชาเลือก และปรับจานวนหน่วยกิตจาก
18 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.3.5 วิชาเลือก เปิ ดรายวิชาใหม่ เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิ บายรายวิชา ตัดรายวิชา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- เปิ ดรายวิชาใหม่จานวน 4 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- ตัดรายวิชาจานวน 4 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
30 หน่ วยกิต
-

-

9 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

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

6 หน่ วยกิต
130หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
95 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
131 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”

ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.7 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (หลัก สู ตรนานาชาติ ) (หลัก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตร
นานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอน เมื่อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การ ศึกษา 2549 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็ น 126 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 100 หน่วยกิต เป็ น 90 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
และ ยกเลิกรายวิชา ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ เปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
ยกเลิกรายวิชา 11 รายวิชา
- ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์
จานวน 2 วิชา
ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
จานวน 1 วิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับหน่วยกิต จาก 57 หน่วยกิต เป็ น 81 หน่วยกิต
และ เปิ ดกลุ่มวิชา-บังคับ ยกเลิกรายวิชา ย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ เปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ปรับหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 63 หน่วยกิต
เปิ ดกลุ่มวิชา-บังคับ จานวน 5 กลุ่ม ได้แก่

-

-

-

-

1. กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
5. กลุ่มวิชาปริ ญญานิพนธ์และสหกิจศึกษา
- ยกเลิกรายวิชา จานวน 10 รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา และย้ายไปวิชาชีพ-บังคับ กลุ่มวิชาปริ ญญานิพนธ์
และ สหกิจศึกษาจานวน 3 รายวิชา
- ย้ายกลุ่มวิชาพื้นฐาน ไปวิชาชีพ-บังคับ ในกลุ่มวิชาโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบ 1 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 16 รายวิชา
ข. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวิชา ปรับชื่อรายวิชา และแก้ไขหน่วยกิต
และเปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
ปรับชื่อวิชา และแก้ไขหน่วยกิต จานวน 5 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 14 รายวิชา
2.3.3 กลุ่มวิชาโท ยกเลิกรายวิชา ปรับชื่อวิชา และเปิ ดรายวิชาใหม่ ดังนี้
- ยกเลิกรายวิชา จานวน 7 รายวิชา
ปรับชื่อวิชา จานวน 2 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 9 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 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
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

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

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดู แลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (หลัก สู ตรนานาชาติ ) (หลัก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนิ นการรับทราบหลักสู ตร
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.8 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2547 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 และ 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.2.1 ปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น
30 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- ยกเลิกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
2.3.2. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
เปลี่ยนชื่อจากวิชาเอกเป็ นกลุ่มวิชาชีพ
เปลี่ยนชื่อจากวิชาเอกบังคับเป็ นวิชาชีพ-บังคับ
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย จานวน 1 รายวิชา
เปลี่ยนชื่อและคาอธิบายรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
2.3.3. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
เปลี่ยนชื่อจากวิชาเอกเลือกเป็ นวิชาชีพ-เลือก
เพิ่มจานวนหน่วยกิตจากเดิม 9 หน่วยกิตเป็ น 24 หน่วยกิต
เปิ ดกลุ่มรายวิชาใหม่ดงั นี้

1. กลุ่มวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ
2. กลุ่มวิชาการจัดการธุ รกิจเอเชี ย
3. กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุ รกิจออนไลน์
2.3.4. วิชาโท
แก้ไขรายละเอียดในการเลือกเรี ยนวิชาโทของนักศึกษา
ยกเลิกรายวิชา จานวน 6 รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย จานวน 1 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 7 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

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

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.9 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสั มพันธ์ และการพัฒนาระหว่ างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์
และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการทูตและการ
ต่างประเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิ ล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าความสัม พันธ์ และการพัฒนาระหว่า งประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ด
ดาเนินการสอนเมื่อ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก IRD เป็ น IPE
2.2 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร และชื่อปริ ญญา ดังนี้
ชื่อหลักสู ตร
จาก ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Relations and
Development (International Program)
เป็ น ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in International Political
Economy and Development (International Program)

ชื่อปริ ญญา
จาก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :

-

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์และการพัฒนา
ระหว่างประเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (International Relations and
Development)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.A. (International Relations and Development)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การพัฒนาระหว่างประเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (International Political Economy
and Development)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ การเมืองและการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ)
(ภาษาอังกฤษ) : B.A. (International Political Economy and
Development)
2.3 ปรับลดโครงสร้างจานวนหน่วยกิต จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.5 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ
2.5.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
- เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา จานวน 1 รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 9 รายวิชา
2.5.2 กลุ่มวิชาชีพ จานวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็ น 60 หน่วยกิต
1) แขนงวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 7 รายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา จานวน
3 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 3 รายวิชา

-

-

-

-

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 1 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐาน เปลี่ยนรหัสรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา จานวน
3 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 7 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา จานวน
2 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนรหัสรายวิชา จานวน 10 รายวิชา
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนรหัสรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
- ย้ายมาจากสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
2) แขนงวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 12 รายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐาน เปลี่ยนรหัสรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา จานวน
2 รายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา จานวน
1 รายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนรหัสรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.5.3 กลุ่มวิชาโท (ยกเลิกกลุ่มวิชาโทของนักศึกษาในสาขาวิชา)
2.5.4 กลุ่มวิชาโท (สาหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา)
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 7 รายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-บังคับ เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก-เลือก เปลี่ยนชื่อและรหัสรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา จานวน 5 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

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

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

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) สถาบันการทู ตและการต่างประเทศ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2557
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิก ารขอปรั บปรุ งและให้ก ารรับรองหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ การเมื องและการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลัก สู ตรนานาชาติ ) (หลัก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2558)
สถาบันการทู ตและการต่างประเทศ เพื่ อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8

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

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
ด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ประสงค์จะเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน
3 รายวิชา ของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2555) โดยเปิ ดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็ นต้นไป ดังนี้
OMD 206 สุ คนธบาบัดทางคลินิกและความงาม
3(2-3-6)
(Aesthetic and Clinical Aromatherapy)
OMD 207 โภชนบาบัดในการแพทย์แผนตะวันออก
3(3-0-6)
(Nutritional Therapy in Oriental Medicine)
OMD 208 ศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธี ย ์
3(2-3-6)
(Homoeopathy)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เ ช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.9 เรื่ อง

ขออนุ มั ติ รายชื่ อ วารสารทางวิช าการให้ สภามหาวิท ยาลัยรั บ รอง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิรายชื่อวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง สาหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
เนื่ องด้วยส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาได้ก าหนดระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
เพื่ อให้ ส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนถื อปฏิ บ ัติเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน โดยหลัก เกณฑ์ดัง กล่ า วก าหนดให้ สภา
มหาวิทยาลัยใช้รายชื่ อวารสารทางวิชาการที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กรณี ที่วารสารทางวิชาการที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่กาหนด ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายอมรับวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่มีการดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อดาเนิ นการรับรอง
วารสารเสร็ จสิ้ นแล้วให้จดั ทาเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ กันและแจ้งให้ กกอ.ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ออก
ประกาศโดยวารสารที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับให้มีผลการบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่ อวารสารทางวิชาการ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้
การรับรอง ดังนี้
1. วารสารกุ ม ารเวชสาร (รายละเอี ย ดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ระบุวา่
ข้อ 3. ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลให้สภาสถาบันอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีกาหนดการเผยแพร่ ที่แน่นอนชัดเจน และสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 2 ฉบับ
(2) มี ก ารระบุ ส านัก พิ ม พ์ห รื อ หน่ ว ยงานที่ ตี พิ ม พ์ วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของ
วารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(3) มีคณะบรรณาธิ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน

(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้วา่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้ รงคุ ณวุฒิ (peer reviewer)
ที่พิจารณาคุ ณภาพบทความที่ครอบคลุ มสาขาวิชาหรื อกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุ ประสงค์และขอบเขตของวารสาร
โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จดั ทาวารสารอยูในรายชื่อด้วย
(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรื อเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่ บทความที่มีผนู ้ ิ พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก กรณี ที่บทความมีผนู ้ ิพนธ์ร่วมที่เป็ นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือ
ว่าเป็ นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็ นภาษาต่างประเทศประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษด้วย
(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็ นรู ปแบบเดียวกัน
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ ิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ที่มีก ารดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.10.1 หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาหนดให้สภาสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ 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

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10.2

หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ คณะบริ หารธุรกิจ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาหนดให้สภาสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลัก สู ตรการจัด การมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ ร กิ จ เป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ 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

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10.3 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าผูน้ าทางสั ง คม ธุ ร กิ จและการเมื อง (ระบบการศึ ก ษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาหนดให้สภาสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ 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

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10.4 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาหนดให้สภาสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช ากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด เป็ นไปตามเกณฑ์ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ 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

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รมี ค วามคล่ อ งตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ กาหนดให้สภาสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ 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

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.11 เรื่ อง ขออนุมัติการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Shibaura Institute of Technology, Japan
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Shibaura Institute of Technology, Japan
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Shibaura Institute of Technology, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา ร่ วมมือด้าน
วิจยั และร่ วมมือด้านการประชุมวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารด้านวิชาการร่ วมกัน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Shibaura
Institute of Technology, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University, China
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University, China
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Guangxi University, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และข้อมูลทางการศึกษาและ
สื่ อการเรี ยนการสอน ร่ วมกิจกรรมการวิจยั และเผยแพร่ งานวิจยั ร่ วมงานสัมมนา การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ การประชุ ม
ทางวิชาการ รวมถึงการเข้าร่ วมหลักสู ตรระยะสั้น และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ Guangxi
University, China
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.13 เรื่ อง ขออนุมัติการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi Medical University, China
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi Medical University, China
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ
Guangxi Medical University, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความร่ วมมือขับเคลื่อนแผนงานของสถาบันการศึกษา
แลกเปลี่ยนแผนงานการฝึ กอบรมอาจารย์ แลกเปลี่ ยนกิ จกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ รวมถึ งแบ่งปั น
กิจกรรมและแผนงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Guangxi
Medical University, China
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.14 เรื่ อง ขออนุมัติการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University of Science and Technology, China
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University of Science and Technology, China
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ
Guangxi University of Science and Technology, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความร่ วมมือขับเคลื่อนแผนงานของ
สถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนแผนงานการฝึ กอบรมอาจารย์ แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ
รวมถึงแบ่งปั นกิจกรรมและแผนงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Guangxi
University of Science and Technology, China
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.15 เรื่ อง ขออนุมัติการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Oxbridge College, Kunming, China
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Oxbridge College, Kunming, China
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Oxbridge College, Kunming, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมงานวิจยั แลกเปลี่ยนวารสารการวิจยั แลกเปลี่ยน
บุคลากรเพื่อการฝึ กอบรมระยะสั้น หลักสู ตรการเรี ยนภาษา จัดค่ายการเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนหรื อฤดู
หนาว แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการทางานและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน
ในต่างประเทศ
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Oxbridge
College, Kunming, China

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

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.16 เรื่ อง ขออนุมัติการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Bonan Senior Middle School, China
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Bonan Senior Middle School, China
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Bonan Senior Middle School, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรับนักศึกษาจากคู่สัญญาเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโทที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต แนะนาและให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตามความร่ วมมือ รวมถึงร่ วมกิจกรรม
สัมมนา ด้านวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การท าความตกลงร่ วมมื อทางวิช าการ ระหว่า งมหาวิท ยาลัย รั งสิ ต กับ Bonan
Senior Middle School, China

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

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.17 เรื่ อง ขออนุมัติการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Yunnan University of Finance and Economics, China
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Yunnan University of Finance and Economics, China
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Yunnan University of Finance and Economics, China โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมมือกันจัดหาหลักสู ตรการศึกษา
ทั้งปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท แลกเปลี่ยนอาจารย์ การวิจยั และกิจกรรมอื่นๆ ร่ วมกันพัฒนาแผนการศึกษาและจัดหาผู ้
ที่มีความสามารถพิเศษซึ่ งเป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ าย เพื่อมาแนะแนวการฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมื ออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Yunnan
University of Finance and Economic, China

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

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18

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

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาหนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร. รุ จา ผลสวัสดิ์
อนุมตั ิเมื่อ 16 เมษายน 2555
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมี
เกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตรศึ กษา
ศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.2 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาหนดขั้นตอนและหลักการขออนุ มตั ิการ
ขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร. สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริ ฐ
อนุมตั ิเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2555
2. ดร. สมิทธ์ ตุงคะสมิต
อนุมตั ิเมื่อ 3 เมษายน 2556
3. ดร. รัตพงษ์ สอนสุ ภาพ
อนุมตั ิเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556
4. ดร. ฉัตรวรัญ องคสิ งห์
อนุมตั ิเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556
5. รศ.ดร. สิ ตานนท์ เจษฎาพิพฒั น์
อนุมตั ิเมื่อ 5 กันยายน 2556
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมสังคม
และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระ
งานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าผูน้ าทางสั ง คม ธุ ร กิ จ และการเมื อง วิท ยาลัย นวัต กรรมสั ง คม ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.3

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาหนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ห ลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาจี นและอาเซี ย นในระบบเศรษฐกิ จโลก วิท ยาลัย นวัตกรรมสังคม ที่ไ ด้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่าย
วิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร. นฤมิตร สอดศุข
อนุมตั ิเมื่อ 11 มิถุนายน 2556
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมสังคม
และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระ
งานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิช าจี น และอาเซี ย นในระบบเศรษฐกิ จโลก วิ ท ยาลัย นวัตกรรมสั ง คม ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.4

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาหนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จานวน 1 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร. รัชนี นามจันทรา
อนุมตั ิเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงาน
ของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิก ารขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลผู ้ใ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18.5 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กาหนดขั้นตอนและหลักการขออนุมตั ิการขยาย
ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมู ลของคณาจารย์ หลัก สู ตรศิลปมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิ จิทลั อาร์ ต ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
อนุมตั ิเมื่อ 6 มิถุนายน 2555
2. รศ. พรรณเพ็ญ ฉายปรี ชา
อนุมตั ิเมื่อ 6 มิถุนายน 2555
3. ผศ.ดร. อวิรุทธิ์ เจริ ญทรัพย์
อนุมตั ิเมื่อ 21 สิ งหาคม 2555
ทั้ง นี้ ได้ผ่า นการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตร คณบดี คณะดิ จิทลั อาร์ ต และ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงาน
ของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิก ารขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศิล ป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.19

เรื่ อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสาหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดาเนินการใหม่

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดาเนินการใหม่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดาเนินการใหม่
1. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบท และการกากับภาพยนตร์
และโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ วิชาละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร
2. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร
คณะเทคโนโลยีอาหาร
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่าเรียน

1,700.00
3,000.00
351,500.00

1,600.00
2,000.00
286,300.00

ในการขออนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในมติเวียนครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สาหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดาเนินการใหม่

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

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

5.4 เรื่ อง

ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่ องเที่ยวระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน การศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรมี ค วามคล่ อ งตั ว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ
ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย
เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ตั ิ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึ กษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

