รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
3.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
5.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
7.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
8.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร นามวงศ์พรหม
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
12. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
13. นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

กรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

เริ่มประชุ มเวลา

17.40 น.

3.1 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และ
โทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และ
โทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อให้ผูศ้ ึกษามีความรู ้ด้านนิ เทศศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเขียนบท และกากับ
ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ และสามารถประยุกต์ความรู ้ ทางด้านนิ เทศศาสตร์ ในการศึกษาวิจยั ผลงานนิ เทศศาสตร์
เฉพาะทางตามพื้นฐานความถนัดเพื่อพัฒนางานวิชาชีพ
1.2 เพื่อปลู กฝังคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบ และความสานึ กในพันธกิ จ และ
ภารกิจของนักวิชาการและนักวิชาชี พ อุปนิ สัยในการแสวงหาความรู ้ และนาเสนอความรู ้และความจริ งที่มีคุณค่า
ไปเสริ มสร้างสิ่ งอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ
1.3 เพื่อส่ งเสริ ม การสร้างสรรค์ผลงาน การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านนิเทศศาสตร์

2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู ้
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

39 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 3 – 6 หน่ วยกิต

-

18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

39 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 15 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 3
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ 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
การขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียน
บทและการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดด าเนิ นการและให้ก ารรั บรองหลัก สู ต รนิ เ ทศศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเขี ย นบทและการก ากับ ภาพยนตร์ และโทรทัศ น์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ ก ารขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรอง หลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.2 เรื่ อง

หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลัก สู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิ ตนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับปริ ญญาตรี ที่มีความรู ้ พ้ืนฐานและมี
ทักษะในการปฏิบตั ิงานทางเทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง เป็ นอย่างดี
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ในวิชาชีพ จริ ยธรรม และคุณธรรม
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทาวิจยั สามารถนาทักษะในการวิจยั และ
พัฒนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง
1.4 เพื่ อ ผลิ ต นัก เทคโนโลยี ที่ มี ค วามใฝ่ รู ้ พ ร้ อ มที่ จ ะติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีและนามาประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถศึกษาปริ ญญาขั้นสู งต่อไป
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก.วิชาชีพ-บังคับ
ข.วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
85 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

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

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
6 หน่ วยกิต
121 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 6 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 20 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 3.3
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ระบบราง (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิช าเทคโนโลยีระบบราง (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ ก ารขอเปิ ดด าเนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.3 เรื่ อง หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะรังสี เทคนิค
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารังสี เทคนิค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะรังสี เทคนิค
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะรังสี
เทคนิค มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้บณั ฑิตที่มีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพสาหรับผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขารังสี
เทคนิค โดยมุ่งเน้นให้บณั ฑิต
1.1 มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน ควบคุมการทางาน และการควบคุมคุณภาพ ของอุปกรณ์
และเครื่ องมือที่ใช้งานทางด้านรังสี วินิจฉัย รังสี รักษา และเวชศาสตร์ นิวเคลี ยร์ ได้อย่างถู กต้องมีประสิ ทธิ ภาพ
และปลอดภัยจากผลของรังสี ท้ งั กับตนเองและผูอ้ ื่น
1.2 มีความรู ้และความเข้าใจในคุณประโยชน์และโทษของรังสี ตลอดจนวิธีการวัด
ปริ มาณรังสี และวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี ที่ใช้ในทางการแพทย์เป็ นอย่างดี
1.3 มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชี พ มีจรรยาบรรณ และเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
1.4 มีความเข้าใจพื้นฐานการบริ หารจัดการ และระบบการพัฒนาคุณภาพหน่ วยงาน
ทางด้านบริ การสุ ขภาพ โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ ยวกับหน่วยงานทางรังสี วิทยา และรู ปแบบของธุ รกิ จในมุมมอง
ของผูป้ ระกอบการ
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีหวั ใจบริ การ มีทกั ษะในการใช้ภาษา สามารถติดต่อสื่ อสาร
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น และให้บริ การต่อผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย และผูร้ ับบริ การอื่นๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.6 มีความรู ้ พ้ืนฐานเพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น ของวิชาชี พหรื อ
สาขาอื่นๆ

2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 120 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
108 หน่ วยกิต
32 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
144 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 6 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 50 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 8.3
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะรังสี เทคนิ ค ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดด าเนิ นการและให้การรั บรองหลัก สู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิ ค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะรังสี เทคนิ ค เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ ก ารขอเปิ ดด าเนิ น การและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชารังสี เทคนิค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะรังสี เทคนิค เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.1.4 เรื่ อง

หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต
สาขาวิชาการผลิตดนตรี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการผลิ ตดนตรี (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยดนตรี มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่มีความรู ้ ความสามารถทางด้านการผลิ ตดนตรี เทคโนโลยี
ดนตรี และธุ รกิ จดนตรี มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ ยนแปลง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วทางเทคโนโลยี
1.2 เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาดนตรี ในฐานะที่เป็ นศาสตร์ และศิลป์ และถ่ายทอดองค์
ความรู ้ ทางด้านดนตรี สู่สังคม พร้อมกับก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
1.3 เพื่อส่ งเสริ ม และพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนดนตรี ในระดับอุ ดมศึ กษา
รวมถึงการสร้างจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก.วิชาชีพ-บังคับ
ข.วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 120 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
88 หน่ วยกิต
61 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
124 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 3 คน และระดับ
ปริ ญญาตรี 2 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 30 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 6
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต
สาขาวิชาการผลิตดนตรี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชา
การผลิตดนตรี (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร
3.2.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
1. หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
1.1 ยกเลิก 3 รายวิชา
1.2 เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาบังคับ
2.1.1 ปรับคาอธิบาย การเรี ยนวิชาบังคับ
2.1.2 ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก (กลุ่มวิชาบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ า)
จานวน 1 รายวิชา
2.1.3 ย้ายมาจากกลุ่มวิชานวัตกรรมการเรี ยนการสอน จานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ า
1. ย้ายไปอยูว่ ชิ าเลือก กลุ่มวิชาบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ า จานวน 2 รายวิชา
กลุ่มวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
1. ย้ายไปอยูว่ ชิ าเลือก กลุ่มวิชาด้านการศึกษาระบบสองภาษาและวิชานวัตกรรม
การเรี ยนการสอน จานวน 2 รายวิชา
กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
1. ย้ายไปอยูว่ ชิ าเลือก กลุ่มวิชาด้านการศึกษาระบบสองภาษาและวิชานวัตกรรม
การเรี ยนการสอน จานวน 1 รายวิชา
2. ย้ายไปอยูว่ ชิ าบังคับ จานวน 1 รายวิชา
2.2 วิชาเลือก

2.2.1 ปรับคาอธิบาย การเรี ยนวิชาเลือก
2.2.2 ย้ายไปอยูว่ ชิ าบังคับ จานวน 1 รายวิชา
2.2.3 ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ (กลุ่มวิชาบริ หารการศึกษาและภาวะผูน้ า)
จานวน 2 รายวิชา
2.2.4 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จาก กลุ่มวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
เป็ น กลุ่มที่ 2 วิชาด้านการศึกษาระบบสองภาษา และ วิชาด้าน
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
2.2.5 ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ (กลุ่มวิชาการศึกษาระบบสองภาษา)
จานวน 2 รายวิชา
2.2.6 ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ (กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรี ยนการสอน)
จานวน 1 รายวิชา
2.2.7 ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือก (กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรี ยนการสอน)
จานวน 5 รายวิชา
2.2.8 ย้ายไปกลุ่มวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และกลุ่มวิชานวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน จานวน 5 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2553 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558

จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

แบบ 2.1
สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท
สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาอื่น
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
-

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชา
แบบ 1.1
สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท
สาขาวิชาการศึกษา
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชา
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2553
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2558
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับ ปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรศึกษาศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การศึ ก ษา (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะศึ ก ษาศาสตร์ เพื่ อให้ม หาวิทยาลัย เสนอเรื่ องต่ อส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.50 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการ
สอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาบังคับ
1. เปลี่ยนรหัสรายวิชาและแก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2. ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายรายวิชาไปอยูใ่ นหมวดวิชาเลือก จานวน 1 รายวิชา
4. แก้ไขชื่อวิชาและคาอธิ บายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
5. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาเลือก
1. ตัดรายวิชา จานวน 10 รายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชาและแก้ไขรายวิชา จานวน 12 รายวิชา
3. แก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 8 รายวิชา
5. ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับและแก้ไขคาอธิ บายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
-

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 5 สิ งหาคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัย เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ

สื่ อสาร เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนิ นการรับทราบหลักสู ตร
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.3 หลักสู ตรบัญชี มหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบัญชี
คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบัญ ชี ม หาบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบัญชี
ข้อเท็จจริ ง
1. หลักสู ตรบัญชี มหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบัญชี ได้รับอนุ ญาตให้
เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2548 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2551 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
2.1.1 ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
2.1.2 เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2.2 ปรับปรุ งหมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข. ดังนี้
2.2.1 ย้ายไปหมวดวิชาเลือก จานวน 1 รายวิชา
2.2.2 ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2.2.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ 4 รายวิชา
2.3 ปรับปรุ งหมวดวิชาเลือก แผน ข
2.3.1 ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับ 1 รายวิชา
2.3.2 ยกเลิก 5 รายวิชา
2.3.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ ย้ายมาจากหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต 5 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน*
หมวดวิชาบังคับ

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2559

-

6 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน*
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม
*ไม่นบั หน่วยกิต

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2559
12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบัญชี ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบัญ ชี ม หาบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบัญชี เพื่ อให้ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ องต่ อส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.4 หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะเศรษฐศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
ข้อเท็จจริ ง
1. หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐกิ จดิ จิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ชื่อหลักสู ตร
จาก ภาษาไทย
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ Master of Economics Program in Applied Economics
เป็ น ภาษาไทย
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั
ภาษาอังกฤษ Master of Economics Program in Digital Economy
2.2 ชื่อปริ ญญา
จาก ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Economics (Applied Economics)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยกุต)์
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Econ. (Applied Economics)
เป็ น ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐกิจดิจิทลั )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Economics (Digital Economy)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทลั )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) M.Econ.(Digital Economy)
2.3 หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1. ปรับจานวนหน่วยกิต เดิม 15 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต
2. ย้ายจากหมวดวิชาบังคับไปเป็ นหมวดวิชาเลือก และเปลี่ยนรหัส จานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายจากหมวดวิชาบังคับไปเป็ นหมวดวิชาเลือก จานวน 1 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
5. ย้ายจากหมวดวิชาเลือกมาเป็ นหมวดวิชาบังคับ จานวน 1 รายวิชา

2.4 หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
1. ปรับคาอธิบาย
เดิม แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเอกเลือก
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา จานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
แผน ข ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเอกเลือกกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา จานวน 5 วิชา 15 หน่วยกิต
เป็ น แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษา จานวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
แผน ข ให้เลือกศึกษา จานวน 5 วิชา 15 หน่วยกิต
2. ยกเลิกกลุ่มวิชา จานวน 7 กลุ่มวิชา
3. ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับ และเปลี่ยนรหัส จานวน 2 รายวิชา
4. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน*
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน*
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม
*ไม่นบั หน่วยกิต

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2559

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ ง และให้การรับรองหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐกิ จ
ดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเศรษฐศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเศรษฐกิ จดิ จิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.5 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและ
การต่างประเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตร
นานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการ
สอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 หมวดวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
2.1.1 ยกเลิกรายวิชา จานวน 7 รายวิชา
2.1.2 ย้ายรายวิชาไปเป็ นวิชาเลือก และเปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.1.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 8 รายวิชา
2.2 หมวดวิชาเลือก
2.2.1 ยกเลิกรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
2.2.2 ย้ายมาจากวิชาบังคับ จานวน 1 รายวิชา
2.2.3 ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.2.4 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
หมวดวิชา
เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
ปี การศึกษา 2559
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริ มพื้นฐาน
24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ข.
วิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2559
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 3-6 หน่วยกิต
-

24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและ
การต่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้ผา่ น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 มกราคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและ

การต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนิ นการรับทราบ
หลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.6 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2551 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งแก้ไข ปรับจานวนหน่วยกิตรวมจาก 36 หน่วยกิต เป็ น 37 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเลือก ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 7 หน่วยกิต เป็ น 8 หน่วยกิต
2.3 เปลี่ยนจากคาว่า แขนงวิชา เป็ น กลุ่มวิชา
2.4 หมวดวิชาเลือก
2.4.1 กลุ่มวิชาด้านคลินิก
1. ยกเลิกรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
2. ปรับรหัสวิชาและปรับลดหน่วยกิต จานวน 2 รายวิชา
2.4.2 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1. ยกเลิกรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
2. ปรับรหัสวิชาและปรับลดหน่วยกิต จานวน 3 รายวิชา
3. ปรับรหัสวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.4.3 กลุ่มวิชาด้านการประเมินความปลอดภัยและประสิ ทธิผล
1. ปรับรหัสวิชาและปรับลดหน่วยกิต จานวน 5 รายวิชา
2.4.4 กลุ่มวิชาด้านการประเมินคุณภาพ
1. ยกเลิกรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2. ปรับรหัสวิชาและปรับลดหน่วยกิต จานวน 1 รายวิชา

2.5 ยกเลิกแขนงวิชาและรายวิชาในแขนงวิชาในหมวดวิชาเลือก จานวน 2 แขนง ได้แก่
1) แขนงวิชาด้านการควบคุมการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
ยกเลิกรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
2) แขนงวิชาด้านสุ ขภาพและความงามและยกเลิกรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
2.6 เปิ ดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเลือก จานวน 3 กลุ่มวิชา
1) กลุ่มวิชาด้านการแพทย์ทางเลือก และเปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
2) กลุ่มวิชาการแพทย์อายุรเวทประยุกต์ และเปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 5 รายวิชา
3) กลุ่มวิชาโฮมีโอพาธีย ์ และเปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
2.7 วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก 1 ปรับรหัสวิชาและปรับเพิม่ หน่วยกิต
จานวน 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ.

โครงสร้างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2559

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการแพทย์
แผนตะวันออก (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.7 หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
ได้รั บ อนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2552 ต่ อมาได้ปรั บปรุ งหลักสู ตรในปี
การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 36 หน่วยกิต เป็ น 39 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน ดังนี้
2.2.1 เปิ ดรายวิชาใหม่จานวน 2 รายวิชา
2.2.2 เปลี่ยนชื่อรายวิชาจานวน 1 รายวิชา
2.2.3 ยกเลิกรายวิชาจานวน 7 รายวิชา
2.3 ปรับปรุ งหมวดวิชาบังคับ ดังนี้
2.3.1 ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
2.3.2 ยกเลิกแขนงวิชาการสอนดนตรี
2.3.3 เปลี่ยนชื่อแขนงวิชาการแสดงดนตรี เป็ น แขนงวิชาการแสดงดนตรี และการสอน
2.3.4 แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
2.3.4.1 เปิ ดรายวิชาใหม่จานวน 1 รายวิชา
2.3.5 แขนงวิชาทฤษฎีดนตรี
2.3.5.1 เปิ ดรายวิชาใหม่จานวน 1 รายวิชา
2.3.6 แขนงวิชาการแสดงดนตรี และการสอน
2.3.6.1 เปิ ดรายวิชาใหม่จานวน 1 รายวิชา
2.3.6.2 ย้ายมาจากแขนงวิชาการสอนดนตรี 2 รายวิชา
2.3.6.3 ย้ายไปวิชาเลือก 1 รายวิชา
2.3.7 แขนงวิชาดนตรี แจ๊สศึกษา
2.3.7.1 ย้ายมาจากวิชาเลือก 3 รายวิชา

2.4 ปรับปรุ งหมวดวิชาเลือก ดังนี้
2.4.1 ยกเลิกรายวิชาจานวน 5 รายวิชา
2.4.2 ย้ายมาจากแขนงวิชาการแสดงดนตรี 1 รายวิชา
2.4.3 ย้ายไปหมวดวิชาบังคับ แขนงวิชาดนตรี แจ๊สศึกษา 3 รายวิชา
2.5 ปรับปรุ งวิทยานิพนธ์ ดังนี้
2.5.1 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต MUS 696 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
จาก 36 หน่วยกิต เป็ น 39 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559

36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

39 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

0 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

0 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

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

0 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

0 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.8 หลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี
ข้อเท็จจริ ง
1. หลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี ได้รับ
อนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2546 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา
2550 2552 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็ น 136 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต เป็ น
52 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1.1. เปิ ดรายวิชาใหม่จานวน 2 รายวิชา
2.3.1.2. ยกเลิกรายวิชาจานวน 6 รายวิชา
2.3.1.3. ย้ายมาจากหมวดวิชาชีพบังคับจานวน 5 รายวิชา
2.3.1.4. ย้ายไปหมวดวิชาชีพบังคับจานวน 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 58 หน่วยกิต เป็ น 48 หน่วยกิต
2.3.3 หมวดวิชาบังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 52 หน่วยกิต เป็ น 45 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.3.1 ยกเลิกแขนงวิชา 3 แขนงวิชา
1. แขนงวิชาการสอนดนตรี
2. แขนงวิชาการผลิตดนตรี
3. แขนงวิชาดนตรี ประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
2.3.3.2 แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
1. ยกเลิกรายวิชาจานวน 6 รายวิชา
2. ย้ายไปหมวดพื้นฐานวิชาชีพจานวน 3 รายวิชา

2.3.3.3

2.3.3.4
2.3.3.5

3. ย้ายมาจากหมวดพื้นฐานวิชาชีพจานวน 1 รายวิชา
4. ย้ายมาจากวิชาชีพเลือก 10 หน่วยกิต แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
จานวน 2 รายวิชา
5. ย้ายมาจากแขนงวิชาการแสดงดนตรี จานวน 5 รายวิชา
6. ย้ายมาจากแขนงวิชาดนตรี แจ๊สศึกษาจานวน 2 รายวิชา
7. ย้ายมาจากแขนงวิชาการผลิตดนตรี จานวน 1 รายวิชา
8. ย้ายมาจากแขนงวิชาดนตรี ประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
จานวน 1 รายวิชา
9. ตัดรายวิชา จานวน 10 รายวิชา
แขนงวิชาการแสดงดนตรี
1. ยกเลิกรายวิชาจานวน 1 รายวิชา
2. ย้ายไปหมวดพื้นฐานวิชาชีพจานวน 4 รายวิชา
3. ย้ายมาจากหมวดพื้นฐานวิชาชีพจานวน 1 รายวิชา
4. ย้ายมาจากวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต แขนงวิชาการแสดงดนตรี
จานวน 2 รายวิชา
5. ย้ายมาจากแขนงวิชาการสอนดนตรี จานวน 2 รายวิชา
6. ย้ายมาจากแขนงวิชาดนตรี แจ๊สศึกษาจานวน 4 รายวิชา
7. ย้ายมาจากแขนงวิชาการแสดงขับร้องจานวน 4 รายวิชา
8. ตัดรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
แขนงวิชาการสอนดนตรี
1. ยกเลิกรายวิชาจานวน 9 รายวิชา
แขนงวิชาการดนตรี แจ๊สศึกษา
1. เปิ ดรายวิชาใหม่จานวน 2 รายวิชา
2. ยกเลิกรายวิชาจานวน 3 รายวิชา
3. ย้ายไปหมวดพื้นฐานวิชาชีพจานวน 4 รายวิชา
4. ย้ายมาจากวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต แขนงวิชาดนตรี แจ๊สศึกษา
จานวน 6 รายวิชา
5. ย้ายมาจากวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต แขนงวิชาดนตรี แจ๊สศึกษา
จานวน 4 รายวิชา
6. ย้ายมาจากวิชาชีพเลือก 4 หน่วยกิต แขนงวิชาดนตรี แจ๊สศึกษา
จานวน 2 รายวิชา

7. ตัดรายวิชา จานวน 27 รายวิชา
2.3.3.6 แขนงวิชาการผลิตดนตรี
1. ยกเลิกรายวิชาจานวน 3 รายวิชา
2.3.3.7 แขนงวิชาดนตรี ประกอบภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
1. ยกเลิกรายวิชาจานวน 9 รายวิชา
2.3.3.8 แขนงวิชาการแสดงขับร้อง
1. ย้ายไปหมวดพื้นฐานวิชาชีพจานวน 4 รายวิชา
2. ย้ายมาจากหมวดพื้นฐานวิชาชีพจานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายมาจากแขนงวิชาดนตรี แจ๊สศึกษาจานวน 5 รายวิชา
4. ตัดรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2.3.4 หมวดวิชาชีพเลือก ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 3 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อนันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก.วิชาชีพ-บังคับ
ข.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 ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
52 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
136 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2559) วิทยาลัยดนตรี ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยดนตรี เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.9 หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการธุรกิจ ด้ า นการบิน (หลักสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยการท่องเทีย่ วและการบริการ
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ บัณ ฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจด้านการบิน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจด้านการบิน (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559) วิ ท ยาลัย การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร ได้รั บ อนุ ญ าตให้เ ปิ ดด าเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2550 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวมจาก 134 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดศึกษาทัว่ ไปจาก 35 หน่วยกิตเป็ น 30 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 93 หน่วยกิต เป็ น 99 หน่วยกิต
แบ่งเป็ น
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต
เป็ น 30 หน่วยกิต คือ ยกเลิก จานวน 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 60 หน่วยกิต เป็ น 69 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
2.3.2.1 วิชาชีพ-บังคับ ปรับเพิ่มหน่วยกิต จาก 45 หน่วยกิต
เป็ น 54 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 10 รายวิชา
2) ยกเลิกรายวิชา จานวน 8 รายวิชา
3) ปรับคาอธิบายรายวิชาจานวน 3 รายวิชา
4) ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2.3.2.2 วิชาชีพ-เลือก มีการปรับปรุ งรายวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 8 รายวิชา แบ่งเป็ น
ก. กลุ่มวิชาการจัดการงานบริ การผูโ้ ดยสารและท่า
อากาศยาน จานวน 3 รายวิชา

ข. กลุ่มวิชาการจัดการการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
จานวน 5 รายวิชา
2) ยกเลิกรายวิชาจานวน 6 รายวิชา แบ่งเป็ น
ก. กลุ่มวิชาการจัดการงานบริ การผูโ้ ดยสารและท่า
อากาศยาน จานวน 3 รายวิชา
ข. กลุ่มวิชาการจัดการการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
จานวน 3 รายวิชา
3) ตัดออกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
4) ยกเลิกกลุ่มวิชาจานวน 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ
ข. กลุ่มวิชาการจัดการธุ รกิจนาเที่ยว
ค. กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬาและนันทนาการเชิงพาณิ ชย์
ง. กลุ่มวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก.วิชาชีพ-บังคับ
ข.วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
93 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
30 หน่วยกติ
69 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

หมวดวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

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

6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ
ด้า นการบิน (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) วิ ท ยาลัย การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 มกราคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุ รกิจด้านการบิน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.10 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและการบริการ
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
ภาษาไทย
จาก หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
เป็ น หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ
ภาษาอังกฤษ
จาก Bachelor of Arts Program in Tourism Management
เป็ น Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
2.2 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
จาก ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
เป็ น ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
จาก Bachelor of Arts (Tourism Management)
เป็ น Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
จาก ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
เป็ น ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
จาก B.A. (Tourism Management)
เป็ น B.A. (Tourism and Hospitality Management)
2.3 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนรวมจาก 134 หน่วยกิต เป็ น 141 หน่วยกิต
1. ปรั บปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) และปรับจานวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2. ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็ น
105 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต
เป็ น 27 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 ย้ายรายวิชามาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน 1 รายวิชา
2.1.2 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
2.1.3 ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
2.1.4 ย้ายรายวิชาไปอยูก่ ลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน 2 รายวิชา
2.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 72 หน่วยกิต เป็ น 78 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่ ม วิช าชี พ บัง คับ ปรั บ จานวนหน่ วยกิ ต จาก 42 หน่ วยกิ ต
เป็ น 48 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนดังนี้
1) ย้ายรายวิชาไปอยูก่ ลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 1 รายวิชา
2) ย้า ยรายวิ ช ามาจากกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ และปรั บ ชื่ อ วิ ช า
จานวน 2 รายวิชา
3) ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
5) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
6) ย้ายรายวิชามาจากกลุ่มวิชาชี พเลือก และปรับรหัสรายวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
7) ย้ายรายวิชาไปอยูก่ ลุ่มวิชาชีพเลือก จานวน 1 รายวิชา
8) ปรับรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 4 วิชา
9) ปรับชื่อวิชา และโครงสร้างหน่วยกิต จานวน 1 วิชา
10) ปรับชื่อวิชา จานวน 1 วิชา

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยน ดังนี้
กลุ่มวิชาธุ รกิจนาเที่ยว
1) ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2) ยกเลิกรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชามาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน 1 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาไปอยูก่ ลุ่มวิชีพอื่น จานวน 1 รายวิชา
6) ย้ายรายวิชาไปอยูก่ ลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเชิงพาณิ ชย์
1) ปิ ดกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาการนาเที่ยว
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ
1) เปิ ดกลุ่มวิชาใหม่
2) ย้ายรายวิชามาจากกลุ่มวิชาอื่น 2 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 6 รายวิชา
กลุ่มวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
2) ตัดรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
กลุ่มวิชาการจัดการธุ รกิจด้านการบิน
1) ตัดรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 2 รายวิชา
กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา
- ภาษาจีน
1) ตัดรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
- เปิ ดกลุ่มวิชาภาษาภาษาอาหรับ

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้

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

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

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 60 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
105 หน่ วยกิต
27 หน่วยกติ
78 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด”

ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่อง
เที่ยวและการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.11 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
วิทยาลัยการท่องเทีย่ วและการบริการ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2549 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 129 หน่วยกิต เป็ น 138 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 93 หน่วยกิต เป็ น 102 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1) ยกเลิกรายวิชา จานวน 4 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับหน่วยกิตจาก 69 หน่วยกิต เป็ น 78 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิชาชีพ-บังคับ
1.1 ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต เป็ น 42 หน่วยกิต
1.2 ยกเลิกรายวิชา จานวน 8 รายวิชา
1.3 เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 11 รายวิชา
2. วิชาชีพ-เลือก
- กลุ่มวิชาการโรงแรม
1) ยกเลิกรายวิชา จานวน 7 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 8 รายวิชา
- กลุ่มวิชาภัตตาคาร
1) ยกเลิกรายวิชา จานวน 3 วิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา

- กลุ่มวิชาการจัดการกิจกรรมพิเศษ
เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
3. วิชาเลือกทางภาษา
- กลุ่มวิชาภาษาจีน
1) ตัดรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
4. วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ปรับลดจานวนหน่วยกิต รายวิชา HOS 494 สหกิจศึกษาสาหรับ
ธุ รกิจโรงแรมและภัตตาคาร จาก 9 หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา

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

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา และ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 60 หน่วยกิต
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
วิชาเลือกทางภาษา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
93 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
129 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
102 หน่ วยกิต
24 หน่วยกติ
78 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และภัตตาคาร (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเที่ ยวและการบริ การ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.12 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 ต่อมาได้ปรั บปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับลดจานวนหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.2 ปรับลดจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็ น 47 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา
2.3 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต
2.4 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จาก 43 หน่วยกิต เป็ น 46 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุ งเนื้อหาและชื่อวิชา 1 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ 1 รายวิชา
2. ตัดรายวิชาอก 1 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ 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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
การจัด การ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ ห ารธุ ร กิจ เพื่ อให้ม หาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.13 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2559) คณะบริ หารธุ รกิ จ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับลดจานวนหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.2 ปรับลดจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็ น 47 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา
2.3 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต
2.4 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จาก 43 หน่วยกิต เป็ น 46 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุ งคาอธิบายวิชา 1 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ 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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการ
อุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.14

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุรกิจ

คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช าระบบสารสนเทศคอมพิว เตอร์ (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2529 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับลดจานวนหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.2 ปรับลดจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็ น 47 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา
2.3 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต
2.4 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จาก 43 หน่วยกิต เป็ น 46 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุ งคาอธิบายวิชา 3 รายวิชา
2. เปลี่ยนชื่อรายวิชา จานวน 2 รายวิชา
3. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 4 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
1. ปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 1 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จานวน 1 รายวิชา
3. ย้ายกลุ่มวิชา จานวน 3 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ 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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ อง
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.15

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุรกิจ

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช าการตลาด (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2531 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับลดจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.2 ปรับลดจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็ น 47 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2.3 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต
2.4 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จาก 43 หน่วยกิต เป็ น 46 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
2. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2.5 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
1. ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ 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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
การตลาด (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ ร กิจ เพื่ อให้ม หาวิท ยาลัย เสนอเรื่ องต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.16

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุรกิจ

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2531 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรัลลดจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีการปรับ ดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา
2.3 กลุ่มวิชาชีพ มีการปรับ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 2 รายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา
2. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
ตัดรายวิชาออก 6 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ 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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการเงิน และ
การลงทุน (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ ร กิจ
ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
การเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.17 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรั พยากรมนุษย์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้อเท็จจริ ง
1. หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช าการจัด การทรัพ ยากรมนุษ ย์ (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2540 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2549 และ 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับลดจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจานวนหน่วยกิต เดิม 50 หน่วยกิต เป็ น 47 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา
4. ปรับรหัสวิชา 1 รายวิชา
2.3 กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 49 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชา 4 รายวิชา
2. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ 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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ อง
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.18 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้อเท็จจริ ง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับลดจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจานวนหน่วยกิต เดิม 50 หน่วยกิต เป็ น 47 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. ปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา
4. ปรับรหัสวิชา 1 รายวิชา
2.4 กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 49 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็ น 46 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปรับชื่อรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา 4 รายวิชา
เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
- ยกเลิกรายวิชา 5 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ 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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ
โลจิส ติก ส์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ ห ารธุ ร กิจ ได้ผ่า นการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
การจัดการโลจิสติกส์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.2.19 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559)
คณะบริ หารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้า ปลีก (หลัก สู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับลดจานวนหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็ น 30 หน่วยกิต
2.2 ปรับลดจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็ น 47 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3. ปรับคาอธิบายรายวิชา 5 รายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา
2.3 ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็ น 52 หน่วยกิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. วิชาชีพ-บังคับ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็ น 46 หน่วยกิต โดย
มีรายละเอียดดังนี้
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 6 รายวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา
- เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
- ย้ายกลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ย้ายมาเป็ นวิชาชีพ-บังคับ จานวน 1 รายวิชา
2. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
ย้ายกลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ย้ายมาเป็ นวิชาชีพ-เลือก จานวน 1 รายวิชา

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ 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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 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 2559
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้า ที่ เ ช่ นว่า นี้ ให้ร วมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ตรและการปรั บปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ
ค้าปลีก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
การจัดการธุ รกิจค้า ปลีก (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดาเนินการหลักสู ตร :
3.3.1 หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปิดดาเนิ นการหลักสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะนิ ติ ศ าสตร์ ขออนุ ม ัติ ปิ ดด าเนิ น การหลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร
นานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นไป เนื่ องจากตั้งแต่เปิ ดดาเนิ นการในปี การศึกษา 2555 ไม่มีนกั ศึกษา
สมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปิ ดดาเนินการ หลักสู ตรนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ )
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นไป เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.3.2 หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติจีน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปิดดาเนินการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติจีน
ข้ อเท็จจริง
วิทยาลัยนานาชาติจีน ขออนุ มตั ิปิดดาเนิ นการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็ นต้นไป เนื่ องจากตั้งแต่เปิ ดดาเนิ นการในปี การศึกษา 2557 ไม่มีนกั ศึกษา
สมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปิ ดดาเนินการ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็ นต้นไป เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.3.3 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปิดดาเนินการหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีน
และอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
วิ ท ยาลัย นวัต กรรมสั ง คม ขออนุ ม ัติ ปิ ดด าเนิ น การหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาจีนและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้นไป เนื่องจากในปี การศึกษา 2558
ไม่มีนกั ศึกษาสมัครเข้าศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปิ ดดาเนิ นการ หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาจีนและ
อาเซี ยนในระบบเศรษฐกิ จโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้นไป เพื่อนาเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.4 เรื่ อง ขออนุมัติเปลีย่ นชื่ อสาขาวิชา
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จานวน 1 หลักสู ตร ดังนี้
จาก หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
(Bachelor of Communication Arts Program in Convergence Journalism)
เป็ น หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทลั
(Bachelor of Communication Arts Program in Digital Journalism)
ข้ อเท็จจริง
1. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้ขอปรับปรุ งหลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสาร
ศาสตร์ โดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา เป็ น สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
และได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
2. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้เสนอหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสู ตร
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558) โดยมีขอ้ สังเกตเกี่ ยวกับชื่ อสาขาวิชา
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ และได้เสนอให้สานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทาพจนานุกรม
ศัพท์นิเทศศาสตร์ ได้บญั ญัติศพั ท์ Convergence Journalism เป็ น วารสารศาสตร์อภิสาร นั้น
4. วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ได้นาข้อสังเกตดังกล่ าวเข้าที่ประชุ มเพื่อขอความคิดเห็ นจาก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ซึ่ งทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นพ้องกันว่า คาว่า
“วารสารศาสตร์ อภิสาร” เป็ นคาใหม่มาก และยังไม่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายทั้งในวงวิชาการและวิชาชี พทางด้าน
สื่ อสารมวลชน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ใช้คาว่า วารสารศาสตร์ ดิจิทลั (Digital Journalism) น่ าจะ
เหมาะสมกว่า เนื่องจากเป็ นคาที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ านาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง การออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ข้ อพิจารณา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขออนุ มตั ิเปลี่ ยนชื่ อสาขาวิชาตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้
ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 3
กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.5 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะ แห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต สาขาวิชาการทูตและการต่ างประเทศ
สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ แต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
(หลักสู ตรนานาชาติ ) สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ เพื่อปฏิ บตั ิ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์
ข้ อเท็จจริง
หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รนานาชาติ ) สาขาวิ ช าการทู ต และการ
ต่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายสมปอง สงวนบรรพ์ เพื่อปฏิบตั ิ
หน้า ที่ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ หลัก อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ร่วม และอาจารย์ผูส้ อบวิท ยานิ พ นธ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้า ที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง ผู เ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะ หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร
นานาชาติ) สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2558 เมื่ อ วัน พุ ธ ที่ 4
พฤศจิกายน 2558
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง นายสมปอง สงวนบรรพ์ เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ าจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิ พนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.6.1 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเภสัชศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.2 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ตรเภสัช ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.3 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึก ษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึก ษาทางไกลทาง
อินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.4 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม สถาบันอาชญาวิทยา
และการบริ หารงานยุติธรรม
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม สถาบันอาชญาวิทยา
และการบริ หารงานยุติธรรม เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.5 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติจีน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติจีน
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต (หลัก สู ต รนานาชาติ ) วิท ยาลัย นานาชาติ จีน เป็ นไปตามเกณฑ์ของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.6 หลักสู ตรการแพทย์ แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รการแพทย์แ ผนไทยบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย การแพทย์แ ผนตะวัน ออก เป็ นไปตามเกณฑ์ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.7 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.8

หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ าย สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิ เทศศิลป์ สาขาวิชา
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ และ สาขาวิชาแฟชัน่ ดี ไซน์ คณะศิ ลปะและการออกแบบ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.9

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.10 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.11 หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย
1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สถาบัน รั ฐ ประศาสนศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.12 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสู ตรเปิ ดใหม่ )
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) สถาบันอาชญา
วิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) สถาบัน
อาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.13 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรเปิ ดใหม่ )
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 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) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าตจวิ ท ยา (หลัก สู ต รนานาชาติ ) (หลัก สู ต รเปิ ดใหม่ ) วิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.6.14 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่ ) คณะวิทยาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) คณะวิทยาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสู ตรเปิ ดใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจาหลักสู ตร :
3.7.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงาน
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. สุ พตั รา ประดับพงศ์
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานตีพิมพ์ และจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา แผน
วิทยานิพนธ์ที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักมีมากกว่า 2 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 2 ธันวาคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.2 หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ใน
การขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ใ ห้แก่ นักศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษามากกว่า 5 คน แต่ ไม่ เกิ น 10 คน
จานวน 1 คน ดังนี้
1. ดร. ศรี สมร พุม่ สะอาด
และ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษามากกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ผศ. ดร. สมชนก ภู่อาไพ
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ
5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.3 หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ขยาย ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิ น 8 คน จานวน
1 คน ดังนี้
1. ดร. วัลลภา เฉลิมวงศาเวช
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานวิจยั ตีพิมพ์ 1 เรื่ อง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 2 ธันวาคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.4 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์ เน็ต) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหา
บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ระบบการศึ ก ษาทางไกลทางอิ นเทอร์ เ น็ ต ) วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. รศ.ดร. สานนท์ ฉิมมณี
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานตีพิมพ์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึก ษาทางไกลทางอิ นเทอร์ เน็ต )
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึก ษาทางไกลทางอิ นเทอร์ เน็ต )
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.5 หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ ที่ไ ด้รับอนุ มตั ิ โดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 3 คน ดังนี้
1. ดร. สุ มาลี สว่าง
2. ดร. กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
3. ดร. ไกรชิต สุ ตะเมือง
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของ
อาจารย์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ ร กิ จ ได้ผ่า นการพิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 2 ธันวาคม 2558
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.6 หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รการจัด การ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ รกิจ ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ใน
การขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ใ ห้แก่ นักศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษามากกว่า 5 คน แต่ ไม่ เกิ น 10 คน
จานวน 2 คน ดังนี้
1. ผศ. ดร. รุ จาภา แพ่งเกสร
2. ดร. ณกมล จันทร์สม
และ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษามากกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ผศ. ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ
5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ คณะบริ หารธุ รกิจ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.7 หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมู ลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิ น 10 คน จานวน
4 คน ดังนี้
1. ผศ.ดร. อาภาพร นามวงศ์พรหม
2. ดร. วาริ นทร์ บินโฮเซ็น
3. ดร. น้ าอ้อย ภักดีวงศ์
4. ผศ.ดร. นิ ภา กิมสู งเนิน
ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ น
ภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลผูใ้ หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.8 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต โดยบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ได้อ อกประกาศมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ า หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดี
ฝ่ ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน
10 คน จานวน 2 คน ดังนี้
1. ผศ. ดร. ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
2. ผศ. ดร. สุ รีย ์ ศุภลักษณ์นารี
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย โดยมี
เกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.9 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต โดยบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ได้อ อกประกาศมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ
งานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 3 คน ดังนี้
1. รศ. พิศประไพ สาระศาลิน
2. รศ. สุ วทิ ย์ รัตนานันท์
3. รศ. ไพจิตร อิ่งศิริวฒั น์
ทั้ง นี้ ได้ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร คณบดี ค ณะศิ ล ปะและการ
ออกแบบ และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่
เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตรศิ ล ป
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการออกแบบ คณะศิ ล ปะและการออกแบบ ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิก ารขยายภาระงานที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศิล ป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.10 หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยบัณฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รนิ เ ทศศาสตร
มหาบัณฑิ ต คณะนิ เทศศาสตร์ ที่ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ผศ. ดร. อมรรัฎค์ เจริ ญโชติธรรม
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ
5 ปี ที่ผา่ นมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
นิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ต คณะนิ เทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ประจาหลัก สู ตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.11 หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต โดยบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ได้อ อกประกาศมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิ ต
และนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับอนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 2 คน ดังนี้
1. ดร. สุ รพล ศรี วทิ ยา
2. ดร. ญาดา กาศยปนันท์
และ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 8 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ศ. ดร. สมปอง สุ จริ ตกุล
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดย
มีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิ ต และนิ ติศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต คณะนิ ติศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต คณะนิติศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.12 หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต โดยบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ได้อ อกประกาศมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ดนตรี ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ โ ดยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิช าการ ในการขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุน้
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดย
มีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ า หลัก สู ต ร
ดุ ริ ย างคศาสตรมหาบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ดนตรี ได้ผ่า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มกราคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.13 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต โดยบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ได้อ อกประกาศมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ได้รับ
อนุมตั ิโดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ผศ. ดร. วศิณ ชูประยูร
และ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 8 คน จานวน 1 คน ดังนี้
1. ผศ. ดร. โกวิท รพีพิศาล
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดย
มีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2559
วันที่ 13 มกราคม 2559

ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.7.14 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต โดยบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย ได้อ อกประกาศมหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจี นและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิ จโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ที่ ได้รับอนุ มตั ิโดยรองอธิ การบดี ฝ่าย
วิช าการ ในการขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษามากกว่า 5 คน แต่ ไ ม่
เกิน 10 คน จานวน 2 คน ดังนี้
1. รศ. ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
2. รศ. วิทยากร เชียงกูล
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดย
มีเกณฑ์ที่นามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาจี นและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิ จโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิช าการ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2559 วันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซี ยนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.8 เรื่ อง ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสู ตร จานวน 28 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจานวนนั้นต้องเป็ นผูม้ ี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อย่าง
น้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
หนึ่งหลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ปริ ญญาโท อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลัก สู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลัก สู ตร มี
คุ ณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กนั จานวนอย่างน้อย
3 คน และอาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้อง
มีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
2.2 ปริ ญญาเอก อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มี
คุ ณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
และอาจารย์ผูส้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุ ณ วุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุ ณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อสาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ั น และต้อ งมี
ประสบการณ์ ดา้ นการสอนและการทาวิจยั ที่ มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรั บ
ปริ ญญา
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขออนุ ม ัติ ป รั บ รายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จานวน 28 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์
2. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์
4. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) คณะวิทยาศาสตร์
5. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
6. หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะบริ หารธุ รกิจ
7. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
8. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบาบัด
9. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
10. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์
11. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน
12. หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยดนตรี
13. หลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) วิทยาลัยดนตรี
14. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร

15. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร
16. หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
17. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
18. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
19. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
20. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
21. หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
22. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบท และการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
23. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
24. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
25. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศั น์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
26. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
27. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
28. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ 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 อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.9 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาชี พเลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ มตั ิ เปิ ดรายวิชาชี พ เลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) หลัก สู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน
ข้ อเท็จจริง
สถาบันการบิน มี ความประสงค์ ขอเปิ ดรายวิชา ในหมวดวิชาชี พ -เลื อก (เพิ่ม เติ ม ) ของ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้และ
ทักษะเกี่ยวกับการบิน ระบบ และอุปกรณ์ในการควบคุมเครื่ องบิน จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
CPD 161 เครื่ องฝึ กบินจาลอง
3(3-0-6)
(Flight Simulator)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นักบินพาณิ ชย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาชี พเลือก (เพิ่มเติม) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นักบินพาณิ ชย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชา (เพิม่ เติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
ข้ อเท็จจริง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพื่อให้นกั ศึกษามีทางเลือกในการศึกษาด้านภาษาเพิ่มขึ้น จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication II)
SPN 110 ภาษา และวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่ อสาร
3(2-3-6)
(Spanish Language and Culture for Communication)
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
ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิเปิ ดรายวิชา (เพิ่ มเติ ม) หมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) เพื่ อให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.11 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Universiti Tenaga Nasional, Malaysia
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Universiti Tenaga Nasional, Malaysia
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท าความตกลงร่ วมมื อทางวิช าการ กับ Universiti Tenaga
Nasional, Malaysia โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ความร่ วมมือทางด้านคณาจารย์และการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
ปริ ญญาโท การแลกเปลี่ ยนบุคลากรทางการศึกษา งานวิจยั และกิจกรรมการสอน การเข้าร่ วมสัมมนาวิชาการ
การแลกเปลี่ ยนข้อมูล สื่ อสิ่ งพิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ ยวกับวิชาการ รวมถึ งการตีพิมพ์ โครงการแลกเปลี่ยนสาหรับ
นักศึกษา และ ความร่ วมมือด้านอื่นที่ท้ งั สองสถาบันเห็นว่าเหมาะสม
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 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Universiti Tenaga Nasional, Malaysia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.12 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Nanyang Polytechnic, Singapore
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Nanyang Polytechnic, Singapore
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ กับ Nanyang Polytechnic,
Singapore โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ การพัฒนา
โครงการร่ วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และสื่ อการสอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานผ่านหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรที่ทาร่ วมกัน
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Nanyang Polytechnic, Singapore
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.13 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Seoul, Korea
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ University of Seoul, Korea
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ กับ University of Seoul,
Korea โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา การพัฒนาโครงการวิจยั แลกเปลี่ยน
ข้อมูล เอกสาร และสื่ อการสอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรที่ทา
ร่ วมกัน
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
University of Seoul, Korea
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.14 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ กับ Daffodil International
University, Dhaka, Bangladesh โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การทาวิจยั โครงการพิเศษที่ทาร่ วมกัน การแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ รวมถึง การแลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเช่น ข้อมูลในห้องสมุด
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Daffodil
International University, Dhaka, Bangladesh
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.15 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Hai Yuan College, Kunming Medical University
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Hai Yuan College, Kunming Medical University
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ กับ Hai Yuan College,
Kunming Medical University โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร ความร่ วมมือ
ทางด้านงานวิจยั ความร่ วมมือทางด้านการประชุมวิชาการ รวมถึง โครงการฝึ กอบรมระยะสั้น
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ Hai
Yuan College, Kunming Medical University
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.16 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Our Lady of Fatima University, Philippines
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Our Lady of Fatima University, Philippines
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Our Lady of Fatima University, Philippines โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยน
คณาจารย์ บุคลากร ความร่ วมมือด้านโครงการวิจยั การจัดประชุมวิชาการ และโครงการฝึ กอบรมระยะสั้น
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Our
Lady of Fatima University, Philippines
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.17 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท าความตกลงร่ วมมื อทางวิ ช าการ กับ Fukuoka Foreign
Language College, Fukuoka, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ความร่ วมมือด้านการพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาโครงการวิจยั การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การประสานงานผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาความร่ วมมือ
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.18 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Swansea University, Wales, UK.
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Swansea University, Wales, UK.
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ กับ Swansea University,
Wales, UK. โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ความร่ วมมื อทางด้านงานวิจยั การแลกเปลี่ ยนข้อมู ลทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนทุนการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษานานาชาติ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระยะสั้น การพัฒนาโครงการด้านการศึกษาร่ วมกัน และการสนับสนุ นทางด้านการจัดสัมมนาเชิ งปฎิบตั ิ
การร่ วมกัน
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Swansea University, Wales, UK.
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.19 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
University of Canberra, Australia
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ University of Canberra, Australia
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ กับ University of Canberra,
Australia โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการได้รับปริ ญญาบัตรจาก UC ตามเงื่อนไขที่
กล่าวไว้ในข้อตกลง
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
University of Canberra, Australia
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.20 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Institut Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong
คาขอ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Institut Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ Institut Culinaire Disciples
Escoffier Asia LTD, Hong Kong โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนบุคลากร
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Institut
Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.21 เรื่ อง การทาบันทึกข้ อตกลง (Agreement) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Department of Biotechnology, Research Institute of Biotechnology and Environment,
Nong Lam University
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลง (Agreement) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Department of Biotechnology, Research Institute of Biotechnology and Environment,
Nong Lam University
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้การทาบันทึกข้อตกลง (Agreement) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์
กับ Department of Biotechnology, Research Institute of Biotechnology and Environment, Nong Lam
University โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การพัฒนากิจกรรมและการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาการ
วิจยั ร่ วมกัน การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากรในกิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร
ในการประชุมทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทาบันทึกข้อตกลง (Agreement) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Department of Biotechnology, Research Institute of Biotechnology and Environment, Nong Lam
University

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.22 เรื่ อง

การทาบันทึกข้ อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Vancouver Film School (VFS), Canada

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ การทาบันทึกข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Vancouver Film School (VFS), Canada
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลง (Articulation Agreement) ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Vancouver Film School (VFS), Canada โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนนักศึกษา
กิจกรรมทุนการศึกษา โครงการฝึ กอบรมระยะสั้น โครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน 3+1 (เรี ยนในประเทศไทย 3 ปี
ที่ VFS 1 ปี ) แลกเปลี่ ยนและความร่ วมมือทางด้านการสอน การประชุ มวิชาการ และการสัมมนา การ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อการสอนและการวิจยั การจัดงานสั มมนาและการประชุมวิชาการ การจัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ในการเป็ นที่ปรึ กษาโครงการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อการสังเกตการณ์และการพัฒนาโครงการ
2. สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน
มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Vancouver Film School (VFS), Canada

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.23 เรื่ อง

การทาบันทึกข้ อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลง (Articulation Agreement) ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนนักวิจยั และคณาจารย์ แลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และ/หรื อ นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
การท าวิ จ ัย ร่ ว มกัน และการจัด ประชุ ม ทางวิ ช าการ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล สื่ อ ตี พิ ม พ์ และอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
จุดประสงค์ทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากนี้อาจมีการตกลงกันโดยสถาบันที่ลงนามทั้งสองฝ่ าย
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.
(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.24 เรื่ อง

การทาความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรัยรังสิ ต กับ
Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรั งสิ ต กับ
Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การทาความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Graduate
School of Health Sciences Gunma University, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.25 เรื่ อง

การทาความร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรัยรังสิ ต กับ
The University of Northampton, U.K.

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The
University of Northampton, U.K.
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ The University of Northampton, U.K. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านการวิจยั และ
การสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาโครงการวิชาการและวิชาเรี ยนร่ วมกัน กิจกรรมอื่นๆ ที่สองสถาบัน
มีความสนใจร่ วมกันในด้านวิชาการหรื อวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
2. สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ The
University of Northampton, U.K.
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.26 เรื่ อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ ศูนย์ ส่งเสริมศิลปาชี พระหว่ างประเทศ (องค์ การมหาชน)
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ
กับ ศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปะและการ
ออกแบบ กับ ศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ประสานความร่ ว มมื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การพัฒ นาสร้ า งสรรค์ง าน
ศิลปหัตถกรรมด้วยมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรรุ่ นใหม่ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์สู่ความร่ วมสมัย และสมัยนิยม
2) ความร่ วมมือส่ งเสริ ม สนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรมในด้านต่างๆ ระหว่างกัน อาทิ การ
ประกวดผลิ ตภัณฑ์ การร่ วมจัดนิ ทรรศการ การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป็ นต้น
3) ประสานความร่ วมมือทางการศึกษา ค้นคว้า การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ ในงานที่
เกี่ ย วข้อ ง อาทิ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น องค์ ค วามรู ้ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรม วัฒ นธรรม
ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ และการเผยแพร่ องค์ความรู ้
4) ความร่ วมมือส่ งเสริ ม สนับสนุ นด้านการประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้งานศิลปหัตถกรรม
ผ่านการจัดกิจกรรม หรื อสื่ อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
5) ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มบุคลากรรุ่ นใหม่ดา้ นการอนุ รักษ์ และสื บสานงานศิลปหัตถ
กรรมต่อไปอย่างยัน่ ยืน
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 ระบุว่า สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด

ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ ศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.27 เรื่ อง การทาบันทึกข้ อตกลง (Agreement) ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ โครงการพัฒนาด้ านสาขาวิชาเซรามิก กลุ่มวัสดุศาสตร์ และ
สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้ อง
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลง (Agreement) ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ
กับ โครงการพัฒนาด้านสาขาวิชาเซรามิก กลุ่มวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้การทาบันทึกข้อตกลง (Agreement) ระหว่างคณะศิลปะแบะการออกแบบ
กับ โครงการพัฒนาด้านสาขาวิชาเซรามิก กลุ่มวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ดาเนิ นการจัดทาโครงการอบรมเชิ งวิชาการและปฏิบตั ิการร่ วมกัน โดยจัดให้เป็ นกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตร เซรามิกหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) ดาเนินการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ภายใต้
เนื้อหาของหลักสู ตรเซรามิกหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมด้านวิชาการ เช่ น ประชุ มทางวิชาการ การศึ กษาดู งาน การอบรม
สัมมนาและงานสร้างสรรค์ร่วมกัน
4) ดาเนิ นการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พหรื อสหกิจศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา
ระหว่างสถาบันและองค์กรภายนอก
2. สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาบันทึกข้อตกลง (Agreement) ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ โครงการพัฒนาด้านสาขาวิชาเซรามิก กลุ่มวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.28 เรื่ อง
คาขอ

การนาเกณฑ์ WFME และ เกณฑ์ EdPEx ของ กสพท มาใช้ ในการตรวจประเมินคุณภาพ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการนาเกณฑ์ WFME และ เกณฑ์ EdPEx ของ กสพท มาใช้ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ข้ อเท็จจริง
ด้วย กลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสานักมาตรฐานและคุ ณภาพ
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง การนาเกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global
Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision ของ กสพท ไปใช้ในการตรวจประเมินหลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และสามารถนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และสถาบันของ
โรงเรี ยนแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ การนาเกณฑ์ดงั กล่ าวไปใช้ในการประกัน
คุ ณ ภาพภายในระดับ หลัก สู ต ร คณะ และสถาบัน ต้อ งผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลัย และแจ้ง ให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุ มดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการนาเกณฑ์ WFME และ เกณฑ์ EdPEx ของ กสพท มาใช้ในการตรวจประเมิน
คุณภาพ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.29 เรื่ อง

ขออนุมัติปรับค่ าหน่ วยกิต ระดับปริญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2559

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขออนุ มตั ิปรับค่าหน่ วยกิ ต ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2559 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละหลักสู ตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ในการขออนุ ม ตั ิ ปรั บ ค่า หน่ วยกิ ตครั้ ง นี้ ได้ผ่า นการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2559
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

3.32 เรื่ อง ขอนุมัติค่าหน่ วยกิตสาหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดาเนินการใหม่
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ หลัก สู ต รที่ ข อเปิ ดด าเนิ น การใหม่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดาเนินการใหม่

อัตราค่ าเล่ าเรียน

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์
และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร

3,500.00
242,500.00

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค คณะรังสีเทคนิค
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ

4,000.00

 รายวิชาปฏิบตั ิการ วิชาละ

7,500.00

 ค่าฝึ กปฏิบตั ินอกสถานที่ วิชาละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร

10,000.00
681,200.00

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ

2,400.00

 รายวิชาปฏิบตั ิการ วิชาละ

4,000.00

 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร

377,400.00

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลัยดนตรี
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ

2,500.00

 รายวิชาปฏิบตั ิการ วิชาละ

5,000.00

 ค่าบารุ งห้องปฏิบตั ิการ private วิชาละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร

10,000.00
521,000.00

ในการขออนุ มตั ิ ค่าหน่ วยกิ ตสาหรับหลักสู ตรฯ ดังกล่ าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนินการใหม่

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา

20.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

