
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 4/2559 
วนัพุธที ่  23   พฤศจิกายน   2559 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล  อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ์  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
12. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  กรรมการ 
13. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์  กรรมการ 
14. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
15. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
3. นายเชิญพร  เตง็อ านวย    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
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6. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
7. ดร.สมบูรณ์  ศุขสาตร    รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
10. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
11. ดร.อภิระมณ  อุไรรัตน์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
13. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 
14. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 
15. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
16. นายภูมิณวธัน์  ตั้งศรีพูลผล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป 
17. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
18. นายวรีะศกัด์ิ  โควสุรัตน์    อธิการวทิยาลยัการท่องเท่ียวและบริการ 
19. ศาสตราภิชาน ดร.ศศิธารา  พิชยัชาญณรงค์  รองอธิการวทิยาลยัการท่องเท่ียวและบริการ 
20. รองศาสตราจารยเ์ยาวลกัษณ์ พิมายนอก  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
21. นายอุดร  ตนัติประภาคาร    ผูอ้  านวยการส านกังานบญัชี 
22. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากุล   เลขานุการอธิการบดี 
23. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
24. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ และ 
       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  เลขานุการไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุม 
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ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  
    คร้ังที ่3/2559  วนัพุธที ่  21  กนัยายน  2559 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    
   คร้ังที ่3/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ
    ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1 เร่ือง  ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย  ์
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2560)  คณะเทคนิคการแพทย  ์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
 1.1  มีความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ
การบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์
 1.2  สามารถท าการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อ
ประโยชน์ในการวนิิจฉยัโรค การป้องกนัโรค การพยากรณ์ และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
 1.3  สามารถประยุกต์ความรู้ทั้ งทางวิชาการและปฏิบัติการในงานเทคนิค
การแพทยแ์ละการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์เพื่อพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 
 1.4  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวจิยั  
 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก1 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 
- 

36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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  3. จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  3  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 2 คน    
ระดบัปริญญาโท 1 คน และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 5 คน มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 5 คน โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  1.25  
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
  

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย  ์ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559  วนัพุธท่ี  5   ตุลาคม 2559 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย  ์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 
ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอให้เพิม่ รายวชิานิติวทิยาศาสตร์ (Forensic science)  เข้าไปในหลกัสูตรด้วย  

2.  ขอให้ทางหลกัสูตรได้กลบัไปพจิารณาเร่ืองงบประมาณให้เหมาะสม   
 3. ในอนาคต ขอให้มีการพจิารณารับนักศึกษาเพิม่ขึน้จากปีละ 10 คน หากจ านวน

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรมีเพยีงพอ 
 4. ขอให้ทางหลกัสูตรเตรียมปรับตัวในเร่ืองการเรียนการสอน ให้ทันกบัการ

เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีซ่ึงมีผลกระทบเกี่ยวกบัการศึกษา เร่ืองเคร่ืองเมือ และ 
อุปกรณ์ โดยเน้นการสร้างเคร่ืองมือวดัค่าทางการแพทย์ต่างๆ  

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะเทคนิคการแพทย์   
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย  ์  
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)       

คณะเทคนิคการแพทย  ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2540  2542  2544  2549  2555 และ 2556 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 147 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 109  หน่วยกิต  เป็น 106  หน่วยกิต 
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     2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต   
      เป็น 34 หน่วยกิต   
      2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 73 หน่วยกิต  เป็น 72 หน่วยกิต  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    ปี
การศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 
     - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  73 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาว ิชาเทคนิค
การแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย  ์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย  ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560)  คณะเทคนิคการแพทย  ์ เพื่อน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และฝากข้อเสนอแนะให้จัดการเรียนการสอนโดยเพิม่ทางด้านการ
สร้างนวตักรรมใหม่ๆ ทางด้านการแพทย์ในยุคต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะเภสัชศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1    เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  
      จาก  หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 
           Doctor of Philosophy Program in Pharmacy 
      เป็น  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 
                 Doctor of Philosophy Program in Pharmacy    

     2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  
      2.2.1 ช่ือเตม็ จาก  เภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เภสัชศาสตร์)  
                  Doctor of Philosophy (Pharmacy)  
           เป็น  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เภสัชศาสตร์)  
                   Doctor of Philosophy (Pharmacy) 
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      2.2.2  ช่ือยอ่  จาก  ภ.ด. (เภสัชศาสตร์) Ph.D. (Pharmacy)  
           เป็น  ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) Ph.D. (Pharmacy) 
     2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั แบบ 2.2 จาก 11 หน่วยกิต เป็น 13 หน่วยกิต 
    2.4   ปรับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเลือก แบบ 2.2 จาก 13 หน่วยกิต เป็น 11 หน่วยกิต 
      2.5 ปรับรหสัวชิาทุกรายวชิา จาก   PYM  เป็น  DPP  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร

เดมิ 
ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แบบ 1.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
48 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 1.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

72 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
72 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
72 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

36 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
แบบ 2.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
 

48 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

11 หน่วยกิต 
13 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

13 หน่วยกิต 
11 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

 
 



9 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะเภสัชศาสตร์   
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเภสัชศาสตร์   

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  คณะเภสัชศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555  
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  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  
     จาก  เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต Master of Pharmacy Program in  Pharmacy  
     เป็น  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต Master of Science Program in Pharmacy 
     2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  

     ช่ือเตม็ จาก   เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต (เภสัชศาสตร์) Master of Pharmacy (Pharmacy) 
       เป็น  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เภสัชศาสตร์) Master of Science (Pharmacy) 
       ช่ือยอ่  จาก  ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) M.Pharm. (Pharmacy)  
        เป็น  วท.ม. (เภสัชศาสตร์) M.Sc. (Pharmacy) 
     2.3  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ  
       2.3.1  ปรับรหสัวชิาทุกรายวชิา จาก PYM เป็น MSP   
       2.3.2 หมวดวชิาเลือก  
         แผน ก แบบ ก2 ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 
        2.3.3 วทิยานิพนธ์   
         แผน ก แบบ ก2 ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก1 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

36 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
36 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

9  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
15  หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

9  หน่วยกิต 
9  หน่วยกิต 

18  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเภสัชศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 คณะเภสัชศาสตร์   
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรหลกัสูตรเภสัชศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  คณะเภสัชศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2532 2536 2542 2544 2546 2547 2548 2552 2555 และ 2556 
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  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับปรุงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัมาตฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาเภสัช
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลกัสูตร 6 ปี) 
    2.2   ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 231 หน่วยกิต  เป็น 229 หน่วยกิต 
   2.3   เปล่ียนรหสัวชิากลุ่มวชิาชีพจาก  PHM  เป็น PHA  และปรับเรียงล าดบัเลข
รหสัรายวชิาใหม่ 
   2.4   ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิาและเน้ือหารายวชิาทุกรายวชิาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  สภาเภสัชกรรม 
 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑ์ฯ สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
     และสงัคมศาสตร์ 

  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
     และคณิตศาสตร์   

  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา   15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาสหวิทยาการ  

และพลศึกษา 
  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 193 หน่วยกติ 
- วชิาวทิยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

  20 หน่วยกิต - 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต    39 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 114 หน่วยกิต 156 หน่วยกิต       154 หน่วยกิต 
       ก.วชิาชีพ-บงัคบั           148 หน่วยกิต           148 หน่วยกิต 
       ข.วชิาชีพ-เลือก              8 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 231 หน่วยกติ 229 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์  เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.5 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2556 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  

จาก เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ  
เป็น เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  จาก เภสัชศาสตรบณัฑิต (เภสัชอุตสาหการ)  
    เป็น เภสัชศาสตรบณัฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 
  ช่ือยอ่   (ภาษาไทย)  จาก ภ.บ. (เภสัชอุตสาหการ)  

    เป็น ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 
2.3 กลุ่มวชิาชีพ ปรับรหสัวชิาทุกรายวชิาจาก PHM เป็น PHA และ ปรับเน้ือหา

รายวชิาใหส้อดคลอ้ง เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม 
2.4 ปรับเลขรหสัวชิา ทุกรายวชิา และ เรียงเลขรหสัวชิาใหม่  
2.5 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 231 หน่วยกิต เป็น 228 หน่วยกิต  

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑ์ฯ สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
     และสงัคมศาสตร์ 

  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
     และคณิตศาสตร์   

  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา   15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและ 
     พลศึกษา 

  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 192 หน่วยกติ 
- วชิาวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน   20 หน่วยกิต - 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑ์ฯ สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 
     -วชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 114 หน่วยกิต 156 หน่วยกิต 153 หน่วยกิต 
       ก.วชิาชีพ-บงัคบั            148 หน่วยกิต       147 หน่วยกิต 
       ข.วชิาชีพ-เลือก               8 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 231 หน่วยกติ 228 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช              
กรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ กลบัไปคิดเร่ืองการจัดท าหลกัสูตร
ควบระหว่างหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กบัหลกัสูตร Ph.D. (Pharmacy) 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.6 หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
     

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์  
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์  

 ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2538   2542  2545   2549   2550  และ 2555 
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ตดัคุณสมบติัของการรับเขา้ศึกษาในส่วน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  
  2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 260 หน่วยกิต  เป็น 254 หน่วยกิต 
  2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  2.4 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ  จาก  223  หน่วยกิต  เป็น   
218 หน่วยกิต  มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
   2.4.1 วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ปรับลดจ านวนหน่วยกิต   
    จาก 14 หน่วยกิต  เป็น 7 หน่วยกิต  มีรายละเอียดดงัน้ี  
 2.4.2 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต   
  จาก 61 หน่วยกิต  เป็น 66 หน่วยกิต    
 2.4.3 วชิาชีพ  ยกเลิกการแบ่งกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั และ กลุ่มวชิาชีพ-เลือกบงัคบั   
  และ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต  จาก 148 หน่วยกิต  เป็น 145 หน่วยกิต  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ตาม มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 31 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ตาม มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  1 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกติ 223 หน่วยกติ 218 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์         14 หน่วยกิต        7  หน่วยกิต 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ           61 หน่วยกิต      66 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ        148 หน่วยกิต    145 หน่วยกิต 
        ก.  วชิาชีพ-บงัคบั         140 หน่วยกิต   - 
        ข.  วชิาชีพ-เลือกบงัคบั ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ           8 หน่วยกิต   - 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม 
ไม่น้อยกว่า 192 หน่วยกติ 
และไม่เกนิ 263 หน่วยกติ 

260 หน่วยกติ 254 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)   วิทยาลยัแพทยศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอน
เพิม่เติมส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่ได้จบสายวทิยาศาสตร์ และไม่เคยเรียนวชิาชีววทิยามาก่อน 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  
2  ปีการศึกษา 2545 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2548  2552  และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 144 หน่วยกิต  เป็น  137  หน่วยกิต 
    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
    2.3 ปรับรหสัวชิา จาก OMD เป็น OMC 
    2.4 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก  106 หน่วยกิต  เป็น  105  หน่วยกิต 
     2.4.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต    
      เป็น   28 หน่วยกิต  
     2.4.2 กลุ่มวชิาชีพ จ านวนหน่วยกิต จาก  73  หน่วยกิต  เป็น  77  หน่วยกิต 

ก. วชิาชีพบงัคบั จ  านวนหน่วยกิตจาก 58 หน่วยกิต เป็น  61 หน่วยกิต 
      ข.  วชิาชีพเลือก จ านวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็น  16 หน่วยกิต  
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   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 28 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  73 หน่วยกิต 77 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           58 หน่วยกิต         61 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก           15 หน่วยกิต         16 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก    ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอให้ทางหลกัสูตรเพิม่จ านวนหน่วยกติ ในรายวชิา ระเบียบวธีิวจัิย จาก 1 หน่วยกติ 
เป็น 3 หน่วยกติ  เน่ืองจากหลกัสูตรต้องเตรียมให้นักศึกษาเข้าสู่งานวจัิย    

2. ในหลกัสูตรยงัขาดรายวชิาทีเ่กีย่วกบัเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3. ขอให้เพิม่รายวชิา  Health information technology โดยให้รวมถึง ระบบ ข้อมูล

เกีย่วกบัสุขภาพทั้งหมด เพ่ือเพิม่พืน้ฐานให้นักศึกษา   หรือเพิม่รายวชิา  Bio- 
information     

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.8 หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

    
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทย์
แผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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     2.1 ปรับปรุงรายวชิาไปหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
      2.2 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 142 หน่วยกิต เป็น 140 หน่วยกิต  
      2.3   เปล่ียนรหสัวชิาจาก OMD เป็น TMD  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  37 หน่วยกิต 53 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-บงัคบั  58 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-เลือก   9 หน่วยกิต - 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. รายวิชาที่เหมือนกันให้เรียนร่วมกันกับหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออก และให้ใช้

รหัสวชิาเดียวกนั 
2. ในหลกัสูตรมีรายวชิาเกีย่วกบัการศึกษาทัว่ไป มากไป 
3. ในหลักสูตรยังขาดรายวิชาที่เกี่ยวกับเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน ามาใช้ในวิชา

การศึกษาทัว่ไป 
4. ขอให้เพิม่รายวชิา  Health information technology โดยให้รวมถึง ระบบ ข้อมูล

เกีย่วกบัสุขภาพทั้งหมด เพ่ือเพิม่พืน้ฐานให้นักศึกษา   หรือเพิม่รายวชิา  Bio- 
information     

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า การแพทย์แผนไทยมักถูกมองในเชิง
  เทคนิค ขาดการมองเชิงระบบ ในสถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบัน ควรมีศูนย์แพทย์
  แผนไทย ทุกต าบล    โดยให้บริการ  3 อย่าง   คือ   การนวดแผนไทย    การประคบด้วย
  สมุนไพรและขายยาสมุนไพร  ซ่ึงหากท าเช่นนีไ้ด้ จะเป็นการบริการประชาชนได้อย่าง
  ใกล้ชิด  โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุ 
 

3.2.9 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์ 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   คณะนิติศาสตร์ 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์ ได้รับ
อนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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    2.1 เปล่ียนรหสัวชิาทุกรายวชิา จาก LLM เป็น LWM ทุกรายวชิา 
       2.2 แบ่งหมวดรายวชิาออกเป็น 8 หมวดวชิา ไดแ้ก่ 
                                    1. หมวดวชิากฎหมายมหาชน (Public Law) 
      2. หมวดวชิากฎหมายอาญา (Criminal Law) 
      3. หมวดวชิากฎหมายเอกชน (Private Law) 
      4. หมวดวชิากฎหมายระหวา่งประเทศ (International Law) 
      5. หมวดวชิากฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ (International Business Law) 
      6. หมวดวชิากฎหมายโทรคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์  
            (Telecommunication, Transports and Logistics Law) 
       7. หมวดวชิากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย ์(Medical and Public Health Law) 
      8. หมวดวชิากฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Law) 
 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ 2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

3-6 หน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้เพิม่กรณีศึกษา เร่ืองการคอร์รัปชันทีผ่่านการพพิากษาไปแล้ว 
ในรายวชิา LWM 690 ระบบกฎหมายเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.10 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  2551  และ 2555 
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  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
   2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต เป็น 143 หน่วยกิต 
   2.3  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
   2.4  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 104 หน่วยกิต เป็น 107 หน่วยกิต 
    2.4.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต  
     เป็น 30 หน่วยกิต  
    2.4.2  เปิดกลุ่มวชิาโท ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยั/คณะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเรียนวชิาโท  
     ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 107 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  27 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  77 หน่วยกิต 77 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           65 หน่วยกิต          65 หน่วยกิต 
        ก. หมวดวชิาหลกั           38 หน่วยกิต          38 หน่วยกิต 
        ข. หมวดวชิาเทคโนโลย ี           17 หน่วยกิต          17 หน่วยกิต 
        ค. หมวดวชิาสนบัสนุน           10 หน่วยกิต          10 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก          12 หน่วยกิต         12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต    สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี  19  สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7  กนัยายน  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑ ิต สาขาว ิชา            

การออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  ควรน าอาชีพที่

เด่น และน่าสนใจมาไว้เป็นล าดับแรก 
2. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิาภาษาไทย ดังรายวชิาต่อไปนี้ 

- INT 421 การออกแบบภายในวชิาชีพ  ควรแก้ไขเป็น การออกแบบภายในแบบมือ
อาชีพ  และเม่ืออ่านค าอธิบายรายวชิาแล้วยงัไม่เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ 

- ART 122 วาดเส้นเพ่ือการส่ือสาร ควรแก้ไขเป็น  การวาดเส้นเพ่ือการส่ือสาร 
 - INT 233 การเขียนแบบวชิาชีพ  ไม่ควรใช้ค าว่า  วชิาชีพ 
 - INT 382 ทฤษฎีและองค์ประกอบในการออกแบบพื้นที่ว่าง  ควรพิจารณาแก้ไข    

ค าว่า “พืน้ทีว่่าง”    
 - INT 383  คอมพวิเตอร์ 3 มิติเพ่ืองานออกแบบภายใน    ไม่ควรใช้ค าว่า  
  “คอมพวิเตอร์ 3 มิติ”   
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3. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ตรงกนั ดังรายวชิาต่อไปนี้ 
 - INT 233 การเขียนแบบวชิาชีพ (Professional Working Drawing)   
 - INT 383  คอมพิ ว เตอ ร์ 3  มิ ติ เพ่ื องานออกแบบภายใน    (3D Computer 

Rendering for Interior Design) 
 - INT 483 การจัดการและการบริหารโครงการออกแบบภายใน (Interior Design 

Project Management and Marketing) 
 - INT 484 การจัดการและการบริหารการก่อสร้างและพื้นที่ภายนอกอาคาร 

(Interior Design Construction and Facility Management) 
3. ขอให้แก้ไขค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย และภาษาองักฤษให้ตรงกนั ดังรายวชิาต่อไปนี้ 
 - ART 118 การออกแบบเบื้องต้น  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยระบุค าว่า “ ทัศนธาตุ

ทางศิลปะ” แต่ค าอธิบายรายวชิาองักฤษไม่ได้ระบุค านี ้
 - INT 341 งานระบบและเทคโนโลยภีายในอาคาร ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยระบุค า

ว่า “และแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน” แต่ค าอธิบายรายวชิาองักฤษไม่ได้ระบุค านี ้
 - ART 122 วาดเส้นเพ่ือการส่ือสาร 
 - INT 240 วสัดุและการก่อสร้าง 1 
4. รายวิชา INT 341 งานระบบและเทคโนโลยีภายในอาคาร  ควรเพิ่มเน้ือหาเร่ือง  Smart 

building 
5. รายวิชา INT 232 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานออกแบบภายใน  รายละเอียดของค าอธิบาย

รายวชิาภาษาองักฤษมีน้อยกว่าภาษาไทย 
6. ขอให้เพิม่กรณศึีกษา ด้วย 
7. ขอให้ทางหลักสูตรกลับไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจาก การ

เขียนช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ   และการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยให้มีเน้ือหาตรงกนั และให้ผู้อ่านเข้าใจได้  

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.11 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

ศิลปะภาพถ่าย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   คณะ

ศิลปะและการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  2551 และ 2555  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

2.2 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 136  หน่วยกิต เป็น 134  หน่วยกิต 

2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556) 

2.4 ปรับปรุงหน่วยกิตหมวดวชิาเฉพาะ  
2.4.1 วชิาชีพ-บงัคบั ปรับหน่วยกิต จาก 71 หน่วยกิต เป็น 65 หน่วยกิต 

                        2.4.2 วชิาชีพ-เลือก  ปรับหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 
         2.5 เปิดกลุ่มวชิาโท ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยั/คณะ และสาขาวชิาอ่ืนๆ  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  83 หน่วยกิต 83 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           71 หน่วยกิต         65 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก          12 หน่วยกิต         18 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาว ิชาศิลปะภาพถ่าย 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7 กนัยายน  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะ

ภาพถ่าย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  จาก ผู้ช่วย
ช่างภาพ เป็น ผู้ออกแบบภาพถ่าย  และเพิม่อกี 1 อาชีพ คือ นักจัดงานแสดงภาพ 

2. ขอให้แก้ไขรายวิชา PHO 211 สุนทรียทางภาพถ่าย  โดยให้ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย และภาษาองักฤษตรงกนั 
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3. รายวิชา PHO 231 ห้องปฎิบัติการภาพถ่าย  ให้แก้ไขค าว่า “equipments” เป็น 
“equipment” และค าว่า (4” X 5” 6 cm X 6 cm) เป็น (4” x 5” and 6 cm x 6 cm) 

4. ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา PHO 377  จาก วิดีโอ อาร์ต  เป็น ศิลปะวีดิทัศน์  และ แก้ไข
ค าว่า “วดิีทศัน์” เป็น “วดีิทศัน์”  ด้วย 

5. ขอให้เพิม่เน้ือหาวชิา ในรายวชิาดังนี้ 
5.1 PHO 365 ภาพถ่ายเชิงพาณชิย์  เพิม่เร่ือง การถ่ายภาพพระเคร่ือง   
5.2 PHO 241 กระบวนการพมิพ์ภาพถ่าย เพิม่เร่ือง ดิจิทลัรูปแบบการจัดเตรียม 
 แฟ้มข้อมูลภาพ ส าหรับการจัดพมิพ์ภาพขนาด  
5.3 PHO 471 ภาพถ่ายดิจิทลัข้ันสูง เพิม่เร่ือง การใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูง 

6. ขอให้เพิม่กรณศึีกษา ในรายวชิา PHO 392 ธุรกจิการถ่ายภาพ 
7. ขอให้ทบทวนรายวิชา PHO 472 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ว่าในหลักสูตรนี้ควรเรียน

หรือไม่ 
8. ขอให้ทางหลักสูตรกลับไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากการ

เขียนช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ   และการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยให้มีเน้ือหาตรงกนั และให้ผู้อ่านเข้าใจได้  

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.12 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530 
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  2551 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
            2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 139 หน่วยกิต เป็น 137 หน่วยกิต 
 2.3 ปรับปรุงรายวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดศึกษาทัว่ไป 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

 2.4 หมวดวชิาเฉพาะ มีการปรับปรุง ดงัน้ี 
  2.4.1 วชิาพื้นฐานวชิาชีพปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก  9 หน่วยกิต เป็น  
12 หน่วยกิต   

  2.4.2 วชิาชีพปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก  92 หน่วยกิต เป็น 89 หน่วยกิต  
      2.4.3 วชิาโท ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยั/คณะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเรียนวชิาโท  
ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    9 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  92 หน่วยกิต 89 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           83 หน่วยกิต         80 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          9 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี  19 สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7 กนัยายน  2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  ควรน าอาชีพที่เด่น 

และมีความน่าสนใจขึ้นก่อน  ส าหรับอาชีพนักออกแบบส่ิงพิมพ์  ที่ระบุมาน้ันดู
ล้าสมัย 

2. แก้ไขค าว่า “ดิจิตอล” เป็น “ดิจิทลั” 
3. แก้ไขค าว่า “จอทชัสกรีน” เป็น “จอภาพแบบสัมผสั” 
4. แก้ไขค าว่า “อาท”ิ เป็น “เช่น” 
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5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาไทยที่ ใช้ค าว่า “ประมวล” แต่
ภาษาองักฤษ ใช้ค าว่า “Survey”  เน่ืองจากมีความหมายไม่ตรงกนั 

6. ขอให้ตรวจสอบ ช่ือรายวิชา VCD 474 การน าเสนอผลงาน (Portfolio) เน่ืองจากช่ือ
รายวชิาภาษาองักฤษไม่น่าจะใช้ค านี้ 

7. ขอให้แก้ไข ช่ือรายวิชา VCD 242  การออกแบบเว็บไซต์  ควรแก้ไขเป็น “การ
ออกแบบหน้าเวบ็” 

8. ขอให้ทางหลักสูตรกลับไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากการ
เขียนช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ   และการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยให้มีเน้ือหาตรงกนั และให้ผู้อ่านเข้าใจได้  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.13 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

การออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  2551  และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
      2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
      2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 133 หน่วยกิต เป็น 131 หน่วยกิต 
      2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
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       2.4 เปิดกลุ่มวชิาโท ส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยั/คณะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเรียนวิชาโท  ไม่
นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  83 หน่วยกิต 83 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           77 หน่วยกิต         77 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7 กนัยายน  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ  เพื่อน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. รายวิชาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ “การออกแบบ” อาจต้องค านึงถึง การน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบด้วย เช่น 3D Printer 
2. รายวิชา PRD 402 การออกแบบอุปกรณ์การแพทย์  รายวิชานี้น่าจะอยู่ในสาขาวิชา  

ชีวการแพทย์ 
3. รายวิชา PRD 404 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับวิศวกร  ช่ือรายวชิาไม่น่าจะถูกต้อง 

เน่ืองจากเป็นกระบวนการออกแบบของผลติภัณฑ์ ไม่น่าเกีย่วข้องกบัวศิวกร 
4. ขอให้แก้ไขรายวิชา PRD 323 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน เน่ืองจากช่ือ

รายวิชากับค าอธิบายรายวิชาไม่ตรงกนั  ควรแก้ไขโดยค านึงถึงการใช้ การบ ารุงรักษา 
และการแก้ไขปัญหา 

5. ขอให้ทางหลักสูตรกลับไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากการ
เขียนช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   และการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยให้มีเน้ือหาตรงกนั และให้ผู้อ่านเข้าใจได้  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
 



36 
 

3.2.14 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟช่ันดีไซน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

แฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาว ิชาแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)       
คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2544 ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2550  2551  และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 139 หน่วยกิต  เป็น 134 หน่วยกิต 
     2.3  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.4  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะ จาก 101 หน่วยกิต  เป็น 98 หน่วยกิต 
 2.5 เปิดวชิาโทส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยั/คณะอ่ืนๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  86 หน่วยกิต 83 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           77 หน่วยกิต         74 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7 กนัยายน  2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่

ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขาดความรู้พื้นฐานของผ้า เช่น ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์  ผ้าใบฯลฯ รวมถึง

ลกัษณะทางกายภาพ และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการใช้งาน การดูแล
รักษา การซัก การท าความสะอาด  การรีด และการซ่อมฯลฯ 

2. ขาดความรู้เร่ืองการเดินแฟช่ัน และการจัดงานแสดงแฟช่ัน 
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3. ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบจัดท าเคร่ืองแต่งกาย และ
การบูรณาการคอมพวิเตอร์กบัชุดเส้ือผ้า 

4. ขอให้เพิม่กรณศึีกษา เข้าไปในหลกัสูตรด้วย 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.15 หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบัญชี 
     
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560)           
คณะบญัชี ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 
    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 
     2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต   
      เป็น 36 หน่วยกิต  
      2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ  ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต  เป็น 54 หน่วยกิต   
     2.4 เปิดวชิาโทส าหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิา  
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  48 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั             39 หน่วยกิต         42 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก               9 หน่วยกิต          12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
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ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี เพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หลายวิชาในหลักสูตรมีเน้ือหาวิชากว้างเกินไป  และบางวิชาเขียนแล้วอ่านไม่เข้าใจ 
เช่น วชิา IAC 411 ปัญหาการสอบบัญชี 

2. ขอให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา IAC 461    การบัญชีระหว่างประเทศ    โดยแก้จาก 
“ประเทศแม็กซิโก” เป็น “กลุ่มประเทศอาเซียน” 

3. รายวชิา IAC 426  การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี รายวชิานี้
ไม่จ าเป็นต้องวเิคราะห์ออกแบบระบบ ควรเปลี่ยนเป็นการอนุวัตระบบสารสนเทศการ
บัญชีมากกว่าที่จะรวมการศึกษาความต้องการ  การจัดท ามาตรฐานข้อมูล การเลือก
ระบบ  การจัดตั้งระบบ  การเปลีย่นข้อมูล  การฝึกอบรม และการใช้งาน 

4. ขอให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา IAC 475 การบัญชีและการเงินข้ันสูง เน่ืองจากอ่านแล้ว
ยงัไม่มีหัวข้อทีจ่ะเรียนว่าเรียนเร่ืองอะไรบ้าง 

5. ขอให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา IAC 463 การบัญชีนิติเวช  ควรอธิบายรูปแบบของ
พยานหลกัฐาน   

6. ให้ยกตัวอย่างทฤษฎีที่มีความซับซ้อน ของรายวิชา 473 ทฤษฎีและการปฎิบัติทางการ
บัญชีข้ันสูง ว่ามีอะไรบ้าง ให้เขียนเป็นหัวข้อ 

7. ขอให้ทางหลักสูตรกลับไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากการ
เขียนช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ   และการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยให้มีเน้ือหาตรงกนั และให้ผู้อ่านเข้าใจได้  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.16 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 คณะศิลปศาสตร์ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542  ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544  2551 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 135 หน่วยกิต  เป็น 133 หน่วยกิต 
  2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
    2.3 เปิดรายวชิาโทส าหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 
     -วชิาเอกบงัคบั  58 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 
       กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม         6 หน่วยกิต - 
       กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา  -        6 หน่วยกิต 
       กลุ่มวชิาบงัคบัสาขา          52 หน่วยกิต       55 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     -วชิาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
     -วชิาโท  18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา โดยให้สลับงาน

ส าคัญขึน้ก่อน 
2. ขอให้แก้ไขช่ือวชิา ดังนี ้ 

จาก THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็น THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 
จาก THA 221 การพฒันาการฟังและการพูด 
เป็น THA 221 การพฒันาทกัษะการฟังและการพูด 
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จาก THA 223 พฒันาการอ่านและการเขียน 
เป็น THA 223 การพฒันาการอ่านและการเขียน 
จาก THA 330 การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็น THA 330 การพูดอย่างมีประสิทธิผล 
จาก THA 324 เทคนิคการจัดอบรมและการประชุม 
เป็น THA 324 เทคนิคการจัดอบรมและการประชุมวชิาการ 

3. ขอให้ตรวจสอบช่ือรายวิชา THA 427 การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร เน่ืองจากอ่าน
แล้วยงัไม่เข้าใจ  และควรเขียนในค าอธิบายรายวชิาให้ชัดเจน ว่าจะเรียน จะสอนอะไร 

4. หลกัสูตรยังขาดจิตวิทยาในการส่ือสาร ที่เป็นภาพรวม และก าหนดเป้าหมาย ก่อนการ
ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือ เช่น วาทกรรมการเมือง  การต่อรอง  การชักชวนฯลฯ  อีกทั้งยัง
ขาดเน้ือหาวชิา ทีเ่กีย่วข้องกบั 
-  ภาษาไทยในส่ือออนไลน์   
-  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานภาษาไทย โดยให้รวมถึง การจัดท าพจนานุกรม  การ 
บัญญตัิศัพท์ และการจัดท ารูปแบบการใช้ค าทบัศัพท์ 

-  เทคโนโลยใีนการแปลภาษา 
-  การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ือการฟัง พูด 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.17 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 คณะศิลปศาสตร์          
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542  ต่อมาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2550 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็น 136 หน่วยกิต  
    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  2.3 ปรับรายวิชาโทส าห รับนัก ศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ  ท่ีต้องการศึกษาวิชา
ภาษาองักฤษเป็นวิชาโท ให้เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาเอกบงัคบั  61 หน่วยกิต 67 หน่วยกิต 
        ก.วชิาพ้ืนฐานทางภาษา            6 หน่วยกิต           6 หน่วยกิต 
        ข.วชิาบงัคบัสาขา           55 หน่วยกิต          61 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาโทหรือวชิาเลือก  18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ตรงกนั เช่น รายวชิา  

ENG 343 การฟัง-การพูดเชิงวิชาการ  โดยเพิ่มค าว่า “ทักษะ” เข้าไป เพราะช่ือ
ภาษาองักฤษ มีค าว่า “Skills”  

2. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา ดังนี้ 
จาก ENG 364  ภาษาองักฤษเพ่ือการจัดการโรงแรม 1  
เป็น  ENG 364  ภาษาองักฤษในงานการจัดการโรงแรม 1 
จาก ENG 369 ภาษาองักฤษเพ่ือสายการบิน 
เป็น ENG 369 ภาษาองักฤษในงานสายการบิน 

3. การจัดท าหลักสูตร ให้ดูตัวอย่างของคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย
เน้นการถ่ายทอด ไม่ควรท าหลกัสูตรทีใ่ช้ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  

4. เน่ืองจากยงัมีค าผดิ พมิพ์ตกหล่น  และช่ือรายวิชาภาษาไทยกบัภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน
หลายวชิา ดังน้ันจึงขอให้ทางหลกัสูตรกลบัไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง  
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  
      จาก หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
                                                           Bachelor of Arts, Program in Islamic Studies and Arabic Language 
                เป็น หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  
                                                           Bachelor of Arts Program in Islamic Sciences and Arab Studies 
     2.2 เปล่ียนช่ือปริญญาและช่ือหลกัสูตร  
      ภาษาไทย  จาก  ศิลปศาสตรบณัฑิต (อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ)   
                                   เป็น  ศิลปศาสตรบณัฑิต (วทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา)   
      ภาษาองักฤษ  จาก  Bachelor of Arts (Islamic Studies and Arabic Language)  
        เป็น  Bachelor of Arts (Islamic Sciences and Arab Studies) 
     2.3 เปล่ียนอกัษรยอ่ปริญญา 
                    ภาษาไทย  จาก  ศศ.บ. (อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ)  
                                       เป็น  ศศ.บ. (วทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา) 
      ภาษาองักฤษ  จาก  B.A. (Islamic Studies and Arabic Language)  
        เป็น  B.A. (Islamic Sciences and Arab Studies) 
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     2.4 เปล่ียนช่ือสาขาวชิา  
       จาก  อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  
        (Islamic Studies and Arabic Language)                  
       เป็น วทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  
        (Islamic Sciences and Arab Studies)   

2.5 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.6 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 

2.7 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 99 หน่วยกิต เป็น 96 หน่วยกิต 

2.8 วชิาโทปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 
     -วชิาบงัคบั          54 หน่วยกิต        54 หน่วยกิต 
     -วชิาเอกเลือก          27 หน่วยกิต        27 หน่วยกิต 
      -วชิาโท          18 หน่วยกิต        15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
อิสลามและอาหรับศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพื่อน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้แก้ไขคุณวุฒิการศึกษา ของ อ.สมัย เจริญช่าง ให้ถูกต้อง 
2. ขอให้เพิ่มเน้ือหาวิชา เร่ือง ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของอิสลาม  เพ่ือให้คนรุ่น

ใหม่ได้ศึกษา 
3. ขอให้ทางหลกัสูตรกลบัไปตรวจสอบและแก้ไขค าผดิให้ถูกต้อง   

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 คณะศิลปศาสตร์   
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2540  ต่อมาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544 2551 และ  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก   138  หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     วชิาบงัคบั  69  หน่วยกิต 66 หน่วยกิต 
       -วชิาบงัคบัร่วม             9 หน่วยกิต - 
       -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา  -            9 หน่วยกิต 
       -กลุ่มวชิาเอกบงัคบั            60 หน่วยกิต          57 หน่วยกิต 
     วชิาเอกเลือก  33 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้เพิ่มเน้ือหาในค าอธิบายรายวิชา JPN 481 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่น

และภาษาไทย  เน่ืองจากไม่มีรายละเอียดว่าจะสอนเน้ือหาอะไร โดยแยกออกมาเป็น
เร่ืองย่อยๆ    

2. ขอให้เพิม่เน้ือหาในค าอธิบายรายวชิา JPN 482   การส่ือสารข้ามวฒันธรรมไทย-ญีปุ่่น  
และ รายวชิา JPN 483    สัมมนาภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น    โดยทั้งสองรายวชิานี ้   
ควรกล่าวถึง  การส่ือสารข้ามวฒันธรรมในด้านการท างานในอุตสาหกรรม การส่ือสาร 
ระหว่างนักท่องเที่ยว และการส่ือสารระหว่างแพทย์-ผู้ป่วย ฯลฯ จะได้เห็นเน้ือหา
มากขึน้  ทั้งนีข้อให้ตรวจสอบรายวชิาอ่ืนๆ และเพิม่เติมเน้ือหาให้ครบถ้วนด้วย 

3. ขอให้ทางหลกัสูตรกลบัไปตรวจสอบและแก้ไขค าผดิให้ถูกต้อง   
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.20 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมชีวการแพทย  ์
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา 2545   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2549  2550 และ  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 148  หน่วยกิต  เป็น 143 หน่วยกิต 

2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.3 ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตในหมวดวชิำเฉพำะจำก 110 หน่วยกิต เป็น 107 หน่วยกิต 
2.3.1 กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตจำก 51 หน่วยกิต  
 เป็น 35 หน่วยกิต   
2.3.2 กลุ่มวิชำชีพ ปรับเพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตจำก 59 หน่วยกิต เป็น 72 หน่วยกิต  

รำยละเอียด ดงัน้ี 
1) กลุ่มวิชำชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มหน่วยกิต จำก 50 หน่วยกิต  

เป็น 66 หน่วยกิต  
2) กลุ่มวชิำชีพ-เลือก ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิต จำก 9 หน่วยกิต 

เป็น 6 หน่วยกิต  
3) ปรับจำกแขนงวชิำกำรประมวลผลสัญญำณทำงกำรแพทย ์ 

เป็น กลุ่มรำยวชิำทำงอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์ 
4) ปรับจำกแขนงวชิำเวชสำรสนเทศศำสตร์ เป็น กลุ่มรำยวชิำทำง 

โทรเวชกรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศสุขภำพ  
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5) ปรับจำกแขนงวิชำวิศวกรรมชีวภำพ เป็น กลุ่มวิชำชีพเลือกทำง
วศิวกรรมคลินิก  

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 107 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  51 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  59 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           50 หน่วยกิต         66 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก           9 หน่วยกิต         6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 148 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
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 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์ เพื่อน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรท าหลกัสูตรให้เน้นด้านการออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือทางการแพทย์ให้มากขึน้ 

2. ขอให้เพิม่ข้อมูลในหมวดที ่7 การประกบัคุณภาพหลกัสูตร ให้ครบถ้วน 

3. เน่ืองจากยังมีค าผิดและพิมพ์ตกหล่นอีกมาก ดังน้ันจึงขอให้ทางหลักสูตรกลับไป
ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง   

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.21 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร     
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาว ิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพ ิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ว ิทยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาค
การศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2552   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2555 
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   2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     ปรับปรุงรายวชิา แผน ก แบบ ก 2  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
     ปรับขอ้ก าหนด 
     จาก  นักศึกษาท่ีวุฒิไม่ตรงจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตาม

ความเห็นของหวัหนา้หลกัสูตรหรือคณะกรรมการหลกัสูตร และไม่นบัรวม
เป็นหน่วยกิตของหลกัสูตร 

  เป็น นักศึกษาท่ีวุฒิไม่ตรงจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานโดยให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 และตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลกัสูตร และไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตของหลกัสูตร 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ 1 
ศึกษารายวชิา 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 

36 หน่วยกิต 

 
- 

36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 



55 
 

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อ
น าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. รายวิชาในหลักสูตรยังไม่มีจุดเด่น และไม่เห็นมีวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ก้าวหน้าใน

หมวดวชิาบังคับเลย 
2. หมวดที่  1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และ ข้อ 11.2 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ที่เขียนมาน้ัน อ่านแล้วยังไม่
ประทบัใจเกีย่วกบับทบาทของสาขาวชิานี ้ต่อเศรษฐกจิและสังคม 

3. ขอให้เพิ่มเน้ือหาในค าอธิบายวิชา ECE 663 การส่ือสารข้อมูลและการเช่ือมโยง
เครือข่าย โดยเพิม่เน้ือหาเร่ือง ความคุ้มทุน และการเช่ือมต่อเข้ากบักริด 

4. ขอให้ทางหลกัสูตรกลบัไปตรวจสอบค าผดิ และแก้ไขให้ถูกต้อง   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.22 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551  2552 และ  2555 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป    (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 149 หน่วยกิต เป็น 147 หน่วยกิต 
  2.4 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ 

     2.4.1 เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  
     2.4.2  เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วศิวกรรม  
     2.4.3  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาชีพ เป็นกลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี  

1)  กลุ่มวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต  
 เป็น 45 หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวชิาเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
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3) เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาชีพ – บงัคบัเฉพาะแขนง  
 เป็น กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะแขนง ปรับลดจ านวนแขนง  
 จาก  3 แขนง -  แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
   - แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
   - แขนงวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็น  2 แขนง - แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
    แขนงวศิวกรรมโทรคมนาคมและ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 35 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  14 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -          14 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  76 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 76 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั          42 หน่วยกิต           45 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะแขนง          25 หน่วยกิต           25 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก              9 หน่วยกิต            6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 149 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาว ิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 ขอให้หาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพิ่มขึน้  และยังมีค าสะกดผิดอยู่
หลายจุด ดังน้ันจึงขอให้กลบัไปตรวจสอบค าผดิ และแก้ไขให้ถูกต้อง  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.23 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2531   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551   และ  2555 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2. 1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบั ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)    
     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556)    
     2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 148 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
     2.4 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
      2.4.1  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาจากวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   
      2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็น  กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง

วศิวกรรม จ านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  ปรับเป็น 35 หน่วยกิต   
      2.4.3  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จากวชิาชีพ เป็นกลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม โดยมี 
       รายละเอียดดงัน้ี 
        2)   กลุ่มวชิาเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต  
         เป็น 15 หน่วยกิต และเปล่ียนช่ือแขนงวชิา เป็นกลุ่มวชิา ดงัน้ี 

1. จาก แขนงวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลหลกั  
 เป็น  กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกลและระบบราง 
2. จาก แขนงวศิวกรรมพลงังาน  
 เป็น  กลุ่มวชิาเทคโนโลยพีลงังานและเกษตร และเปล่ียน 

             จ านวนหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 
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   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 56 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -           35 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  53 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 50 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั            35 หน่วยกิต           35 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก           18 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 148 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
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ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาว ิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้หาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน   
2. หลกัสูตรนีย้งัไม่ทนัเทคโนโลยใีหม่ๆ  ควรคิดว่าจะน า 3D มาใช้ท าอะไรได้บ้าง และควร

ค านึงถึง Industry 4.0 และ Thailand 4.0 ด้วย    
3. รายวชิา MEN 362  กรรมวธีิการผลติ  ยงัคงสอนเน้ือหาแบบเดิมๆ  
4. ยังมีค าสะกดผิดอยู่หลายจุด ดังน้ันจึงขอให้กลับไปตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้

ถูกต้อง  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติชุม 
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3.2.24 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2532   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551 และ  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2. 1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)    
     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556)    
     2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
     2.4 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
       2.4.1  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาจากวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์ เป็นกลุ่มวชิาพื้นฐาน 
        ทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   
       2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาพี้นฐานวชิาชีพ เป็น กลุ่มวชิาพื้นฐาน 
        ทางวศิวกรรม 
       2.4.3 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จากวชิาชีพ เป็น กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม 
       2.4.4   เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาเลือก  ดงัน้ี 
        จาก  แขนงวชิาระบบการจดัการอุตสาหกรรม 
        เป็น  กลุ่มวชิาระบบการจดัการ 
 

        จาก  แขนงวชิาระบบการผลิต 
             เป็น  กลุ่มวชิาระบบการผลิต   
 

        จาก   แขนงวชิาระบบการออกแบบ 
             เป็น  กลุ่มวชิาระบบการออกแบบ    
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        จาก   แขนงวชิาระบบการจดัการพลงังาน 
           และส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม   
        เป็น  กลุ่มวชิาระบบการจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
          ในโรงงานอุตสาหกรรม    
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 52 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  31 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -           31 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  54 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 54 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั            42 หน่วยกิต           42 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก               12 หน่วยกิต           12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรม
อุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุง และให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้หาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน   
2. ยังมีค าสะกดผิดอยู่เยอะมาก ดังน้ันจึงขอให้กลับไปตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้

ถูกต้อง  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.25 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551  และ  2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
    2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิต รวม จาก 147 หน่วยกิต เป็น 145 หน่วยกิต 
     2.4 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 

     2.4.1 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์  
      เป็น   กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
     2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  
      เป็น   กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม  
    2.4.3  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก วชิาชีพ  เป็น   วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  
     โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      1) เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาชีพ-บงัคบั เป็นกลุ่มวชิาบงัคบั  
      2) เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาชีพ-เลือก เป็นกลุ่มวชิาเลือก  
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 43 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-          21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  22 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -          22 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  66 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 66 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั           57 หน่วยกิต         57 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก               9 หน่วยกิต          9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 145 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
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ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้หาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
2. รายวชิา CHE 313 การปฎบิัติการถ่ายโอนมวล  เขียนค าอธิบายรายวิชามาน้อยไป ควร

เพิม่หัวข้อวชิาทีจ่ะสอนให้ครบ 
3. ขอรายละเอียดของรายวิชา CHE 322 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2  ว่ามีความ

แตกต่างจากรายวชิา  CHE 321 อุณหพลศาสตร์วศิวกรรมเคมี 1  อย่างไร 
4. ขอให้เพิ่มการดูงาน หรือ Case Study ของรายวิชา CHE 441 การออกแบบโรงงาน

วศิวกรรมเคมี และ CHE 427 วศิวกรรมกลัน่น า้มัน 
5. ยังมีค าสะกดผิดอยู่หลายจุด ดังน้ันจึงขอให้กลับไปตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้

ถูกต้อง  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.26 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  2549  2551 และ  2555 
    2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์  (มคอ.1)    
     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556) 
     2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 152 หน่วยกิต  เป็น 150 หน่วยกิต    
     2.4 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
      2.4.1  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จาก วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์  
       เป็น กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   

2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จาก พื้นฐานวชิาชีพ  

 เป็น กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม   

  2.4.3 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาชีพ เป็นกลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  
   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1)  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  เป็นกลุ่มวชิาบงัคบั  

        2)   เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาจากวชิาชีพ-เลือก เป็นกลุ่มวชิาเลือก  
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   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 114 หน่วยกติ 114 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 53 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  32 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -          32 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  61 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 61 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั           55 หน่วยกิต         55 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก               6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 152 หน่วยกติ 150 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
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ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
  2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้หาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
2. ขอให้แก้ไขอาชีพ ในหมวดที่ 1 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 8.1 ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมโยธา เน่ืองจากอาชีพที่ระบุมาไม่น่าจะเป็นไปได้  
และควรเขียนแยกตามกลุ่มวชิาเลือก 

3. ยังมีค าสะกดผิดอยู่หลายจุด ดังน้ันจึงขอให้กลับไปตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้
ถูกต้อง  

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.27 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี            
1  ปีการศึกษา 2534   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539 2542 2544 2546 2551 และ  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1) 

2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก  143  หน่วยกิต เป็น  127  หน่วยกิต 
2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2.4 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
  2.4.1 หมวดวชิาเฉพาะ  ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก  105  หน่วยกิต   
   เป็น  91  หน่วยกิต 
  2.4.2  ยกเลิก วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์ จ านวน 21 หน่วยกิต  
   และวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จ านวน 14 หน่วยกิต  เปล่ียนช่ือเป็น  
   วชิาแกน   จ  านวน 36 หน่วยกิต   
  2.4.3 วชิาชีพ-บงัคบั เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา เป็น  วชิาเฉพาะดา้น 
   ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก  61  หน่วยกิต  เป็น  46  หน่วยกิต   
  2.4.4 วชิาชีพ-เลือก เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  เป็น วชิาเลือก 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 91 หน่วยกติ 
    -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  14 หน่วยกิต - 
    -วชิาแกน  -           36 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ-บงัคบั  61 หน่วยกิต - 
     -วชิาเฉพาะดา้น  -           46 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-เลือก  9 หน่วยกิต - 
     -วชิาเลือก  -             9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอให้หาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
2. เน้ือหาวชิายงัขาดเร่ือง IOT  และ 3D Printing 
3. ยังมีค าสะกดผิดอยู่หลายจุด ดังน้ันจึงขอให้กลับไปตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้

ถูกต้อง  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.28 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี            
1  ปีการศึกษา 2540   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  2551 และ  2555 
  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1) 

2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก  147  หน่วยกิต เป็น  142  หน่วยกิต 
2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2.4 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
       2.4.1  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก  วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์  
        เป็นกลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   

 2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก  พื้นฐานวชิาชีพ  

  เป็น กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม   

  2.4.3 เปล่ียนช่ือจากวชิาชีพ เป็น  วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  
   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1)  เปล่ียนช่ือจากวชิาชีพ-บงัคบั  เป็น  กลุ่มวชิาบงัคบั  

        2)   เปล่ียนช่ือจากวชิาชีพ-เลือก    เป็น  กลุ่มวชิาเลือก  
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 50 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-      21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  35 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -      29 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  53 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 56 หน่วยกติ 
    -วชิาชีพ-บงัคบั           47 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั  -     47 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต  
    -กลุ่มวชิาเลือก  -     9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 ขอให้ทางหลกัสูตรน านักศึกษาไปชมสถานทีต่่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.29  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์(หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2560)  วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2545   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2546  2551  และ  2555 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
2.2 โครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต  
2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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2.4 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
 2.4.1 เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็น  กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
 2.4.2  เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็น กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง

วศิวกรรม และปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิต เป็น 35 หน่วยกิต   
2.4.3  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาชีพ เป็นวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม และปรับ

จ านวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต เป็น 50 หน่วยกิต  
  1) เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาชีพ – บงัคบั  เป็น  กลุ่มวชิาบงัคบั และ 
   ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 39 หน่วยกิต เป็น 38 หน่วยกิต 
  2)  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาชีพ-เลือก   เป็น  กลุ่มวชิาเลือก   

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 108 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 56 หน่วยกิต 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -            35 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  51 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 50 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ-บงัคบั           39 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั  -            38 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
    -วชิาชีพ-เลือก            12 หน่วยกิต  
    -กลุ่มวชิาเลือก  -         12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 146 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม   
ยานยนต์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุง และให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอให้หาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
2. ต้องค านึงถึงรถไฟฟ้า และควรพาไปดูโรงงานผลติรถยนต์ 
3. ควรเรียนเร่ือง IOT ระบบไฟฟ้า ระบบบ ารุงรักษาเค ร่ืองยนต์  การประยุกต์

คอมพวิเตอร์ในรถยนต์  และระบบอตัโนมัติต่างๆ ในรถยนต์ 
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4. ยังมีค าสะกดผิดอยู่หลายจุด ดังน้ันจึงขอให้กลับไปตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้
ถูกต้อง  

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   
  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   คณะเทคโนโลยชีีวภาพ ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยีชีวภาพ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากมีนกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้ศึกษา จ านวน 4 คน 
และนักศึกษาดังกล่าวได้ขอยา้ยไปศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์              
ชีวการแพทย ์ เรียบร้อยแลว้   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  เพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
 



80 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติน าระบบการรับรองหลกัสูตรของสภากายภาพบ าบัด ไปใช้ใน 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัน าระบบการรับรองหลกัสูตรของสภากายภาพบ าบดั ไปใชใ้น 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั 
 
  

ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองจาก สภากายภายบ าบดั ไดส่้งประกาศสภากายภาพบ าบดั เร่ือง การรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2559 พร้อมรายช่ือหลกัสูตรและสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด เพื่อให้สามารถใช้ผลการรับรองปริญญา ในการรับรองคุณภาพหลักสูตรตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ในการน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบการน าระบบการรับรอง
หลกัสูตรของสภากายภาพบ าบดัไปใช้ในการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตร ทั้งน้ีการน าระบบการรับรอง
หลกัสูตรฯ ดงักล่าวไปใช ้ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั และแจง้ให้คณะกรรมการการประกนั
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34   แห่งพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546    แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัน าระบบการรับรองหลักสูตรของสภากายภาพบ าบดั ไปใช้ในหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน  3  หลกัสูตร  
 
ข้อเทจ็จริง 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้งเป็น
ผูมี้คุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์
อย่างน้อย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลกัสูตรในเวลา
เดียวกนัไม่ได ้ 

ในการน้ี  วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน 3 หลกัสูตร  
ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
 2. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
 3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติเพิม่กลุ่มวชิาเลือก หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  คณะบริหารธุรกจิ   
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเพิ่มกลุ่มวชิาเลือก ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ      
 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะบริหารธุรกิจ  มีความประสงค์ขอเพิ่มกลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 กลุ่มวิชา ของ  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  ได้แก่ กลุ่มวิชาการบริหารงานมาตรฐานคุณภาพ
สถานพยาบาล  ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายวชิาจ านวน  6  รายวชิา ดงัน้ี  

HCQ 601  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 1 3 (3-0-6) 
  (Fundamental of Healthcare Quality Management  
  Standards I) 
HCQ 602  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 2  3( 3-0-6) 
  (Fundamental of Healthcare Quality Management  
  Standards II) 
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HCQ 603   การจดัการความเส่ียงภายในสถานพยาบาล       3(3-0-6)             
                      (Risk Management in Healthcare Organization) 
HCQ 604  กลยทุธ์การเป็นผูน้ า และการสร้างทีมงาน   3(3-0-6)            

ภายในสถานพยาบาล 
  (Leadership and Team Building Strategy in  
  Healthcare Organization) 
HCQ 605  การจดัการองคค์วามรู้และการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6)          

ของสถานพยาบาล  
  (Knowledge Management and Change Management  
  in Healthcare) 
HCQ 606  การจดัการคลงั และการกระจายเวชภณัฑ ์/  3(3-0-6)           
  อุปกรณ์ทางการแพทย ์   
                       (Materials Management and Distribution of Medical  
  Supplies & Equipment) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัการขอเพิ่มกลุ่มวชิาเลือก ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้เพิม่ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลกัสูตรด้วย 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขช่ือรายวชิา และค าอธิบายรายวชิาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์   
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแกไ้ขช่ือรายวชิา และค าอธิบายรายวชิาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร
บณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแกไ้ขช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  จ  านวน 2 รายวิชา  โดยแบ่งเป็น วิชาชีพ-บงัคบั 1 รายวิชา และ 
วชิาชีพ-เลือก กลุ่มเศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ อีก 1 รายวชิา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัแก้ไขช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  
(ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  
8/2559  วนัพุธท่ี  5  ตุลาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมัติแก้ไขช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    
(ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงรายวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงรายวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
(ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
   
ข้อเทจ็จริง 
  สถาบนัภาษาองักฤษ  ขออนุมติัปรับปรุงรายวิชาภาษาองักฤษ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  โดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อเป็นการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบนัอุดมศึกษา  ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 
2559 โดยตามประกาศดงักล่าว ไดมี้นโยบายให้สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาองักฤษ  เน่ืองด้วยกระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั จึงมีความจ าเป็นตอ้งยกระดบัมาตรฐาน
ภาษาองักฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะความสามารถการใช้ภาษาองักฤษของนักศึกษาให้เป็น
บณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทกัษะส่ือสารภาษาองักฤษในระดับท่ีใช้งานได้ (Working 
Knowledge) ซ่ึงจะส่งผลให้บณัฑิตสามารถติดต่อส่ือสารและมีความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ
ได ้ และจากบริบทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตช่วง  3  ปีท่ีผา่นมา จ านวนนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 
D+  ของทุกภาคการศึกษาโดยความรู้ทั้งส่ีทกัษะอยูใ่นระดบัต ่ามาก มีจ านวนประมาณ 25% - 30% ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการท่ีนกัศึกษาสามารถเรียนต่อยอดภาษาองักฤษในระดบัมหาวิทยาลยัไดท้นัที  จากวตัถุประสงค์
ดงักล่าว จึงขออนุมติัปรับปรุงรายวชิาภาษาองักฤษในกลุ่มวชิาภาษา จ านวน  8  รายวชิา ดงัน้ี   

ENL 100 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อม    3(3-0-6) 
(English Bridging) 

ENL 101 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ              3(3-0-6) 
(English for International Communication) 

ENL 102 ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนในสาขาวชิา 3(3-0-6)
 เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(English for Studies in Science and Technology) 
ENL 103 ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนในสาขาวชิา 3(3-0-6)

เก่ียวกบัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(English for Studies in Social Science and Humanities) 

ENL 104 ภาษาองักฤษเพื่อบูรณาการการส่ือสารสากล        3(2-2-5)            
(English Oral Communication for Global Integration) 
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ENL 105 ภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในการท างานระดบัสากล 3(2-2-5)           
 (English Oral Communication for the Globalized Workplace) 

ENL 106 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอประเด็นตามสาขาวชิาชีพ 3(3-0-6)                  
 (English for Professional Presentations) 

ENL 107 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารตามสาขาวชิาชีพ    3(3-0-6)        
 (English for Professional Communication) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
  ในการขออนุมติัปรับปรุงรายวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี     
พ.ศ. 2556) ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559  วนัพุธท่ี  7 กนัยายน 
2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 
2556)   เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี ส านักงานวเิทศสัมพนัธ์ 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี ของส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ 
   

ข้อเทจ็จริง 
 ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มีความประสงคข์อเปิดรายวชิาเลือกเสรี จ  านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
   RSU 102  ความรู้เบ้ืองตน้การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5) 
                  (Introduction  to  Passage to  ASEAN) 
  RSU 103  การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5)  
   (Passage to ASEAN Journey) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
  ในการขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี ของส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ ไดผ้า่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559  วนัพุธท่ี  5  ตุลาคม  2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาเลือกเสรี ของส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ เพื่อน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
  3.10.1 หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.11 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่ 
 
 ตามท่ีคณะ/วิทยาลยั ไดข้อเปิดด าเนินการหลกัสูตรใหม่ และเปิดรายวิชาใหม่  ในการน้ี
ไดก้ าหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี   
 

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำเทคนิคกำรแพทย ์ 
    (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2560) คณะเทคนิคกำรแพทย ์

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

6,500.00 
352,000.00 

 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.12 เร่ือง ขออนุมัติค่าหนวยกติส าหรับหลกัสูตรทีข่อปรับปรุง 
        

 ตามท่ีวิทยาลยั/คณะ ไดข้ออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตร และปรับรหัสรายวิชาใหม่  ในการน้ี
ไดก้ าหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี   
 

รำยช่ือหลกัสูตรปรับปรุง รหสัรำยวชิำใน
หลกัสูตร 

อตัรำค่ำเล่ำเรียนต่อ

หน่วยกิต * 

เดิม ใหม ่ บรรยำย ปฏิบติั 

1. หลกัสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเภสัชอุตสำหกำร 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศำสตร์  
    เปล่ียนช่ือหลกัสูตรเป็น  
    หลกัสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเภสัชกรรมอุตสำหกำร 
2. หลกัสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศำสตร์ 
3. หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วทิยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
4. หลกัสูตรกำรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  
   สำขำวชิำกำรแพทยแ์ผนไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)       
   วทิยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
5. หลกัสูตรนิติศำสตรมหำบณัฑิต  
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะนิติศำสตร์       

 
 
 

PHM 
PHM 

 
OMD 

 
OMD 

 
 

LLM 

 
 
 

PHA 
PHA 

 
OMC 

 
TMD 

 
 

LWM 

 
 
 
7,000 
7,000 

 
2,500 

 
2,500 

 
 

3,000 

 
 
 
10,000 
10,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
 
- 

 

* เป็นอตัรำค่ำเล่ำเรียนเดิมท่ีจดัเก็บ 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติค่าหน่วยกิตส าหรับหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.13    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
  ปีการศึกษา 2559      

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559  จ  านวน  1  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด  
ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   1  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

1.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

รวม 1 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษา    
ฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2559   จ  านวน  1  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.14  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  3.14.1  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Saint  Paul  
    University, Philippines    
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Saint Paul University, Philippines โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 - การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติและการเทียบวดัมาตรฐาน
ร่วมกนั 
 - การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรดา้นบริหาร เจา้หนา้ท่ี ผูป้ระสานงาน การฝึกงาน 
รวมการแลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารทางวชิาการร่วมกนั 

 - การจดัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทในการเรียนการสอนเชิงปฏิบติัการ 
 - การเปิดรับสมคัรเขา้เรียนในโปรแกรมเพื่อรับหน่วยกิต เพื่อรับประกาศนียบตัร และ
โปรแกรมทางวชิาการระยะสั้น 

 - การพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัในการวิจยั การสัมมนาวิชาการนานาชาติและเอกสารส่ือ
ส่ิงพิมพ ์
 - โครงการความร่วมมืออ่ืนๆ ร่วมกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 
 - การหาทุนจากองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(สาระส าคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจใหม้หาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั Saint Paul University, Philippines แลว้   เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2559  จึง
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
3.14.2  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ และบันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษา ระหว่าง 
    มหาวทิยาลัยรังสิต กบั University of Social Sciences and  Humanities, Vietnam National  
   University,  Ho Chi Minh City, Vietnam 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 -  การแลกเปล่ียนนกัวชิาการ นกัวจิยั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร 
 -  การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
 -  การพฒันาโปรแกรมร่วมกนั 
 -  การพฒันาการด าเนินการวิจยั 
 -  การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสารทางวชิาการร่วมกนั 
 บนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดรั้บประโยชน์จาก

การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
 -  เพื่อใหน้กัศึกษาแลกเปล่ียนสามารถลงทะเบียนในมหาวทิยาลยัคู่สัญญาและ

ไดรั้บหน่วยกิตกลบัมา เสมือนการเรียนท่ีมหาวทิยาลยัท่ีประเทศของตนเอง 
 -  เพื่อเรียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรมของทั้งสองประเทศ 

 (สาระส าคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจใหม้หาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการ
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ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University, Ho Chi Minh City, Vietnam  แลว้   เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
3.14.3  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ และบันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษาบุคลากร  
   ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กับ Adamson  University, Philippines 
 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาบุคลากร ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Adamson  University, Philippines โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
   - กำรแลกเปล่ียนบุคลำกร 
   -  กำรแลกเปล่ียนนกัศึกษำในระดบัปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก 
   -  กำรร่วมกนัพฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำและกำรฝึกปฏิบติั 
   -  กำรพฒันำหลกัสูตรกำรท ำวจิยัร่วม และกำรประชุมทำงวชิำกำร 
   -  โครงการความร่วมมืออ่ืนๆ ระหวา่งสถาบนั 
  (สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจใหม้หาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั Adamson  University, Philippines  แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 จึง
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
3.14.4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษาระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Taylor’s University 
   Malaysia   
 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Taylor’s University Malaysia โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
 -   การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 

(สาระส าคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ๗ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจใหม้หาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั  เพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั Taylor’s University Malaysia  แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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3.14.5  เร่ือง   บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กับ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
       
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 - พฒันาและส่งเสริมการวิจยัและวชิาการ  
 - ยกระดบัคุณภาพงานวจิยัและการเรียนการสอน 

(สาระส าคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจใหม้หาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้ และเม่ือด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ      
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก

 คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
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ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุม คร้ังท่ี 
1/2559 วนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 และคร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อ
ต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ  ผศ.ปรียา  อนุพงษ์องอาจ 
ประเมินผลให้ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา   ของ นายชูชัย    
อศัวอารีกุล   ประเมินผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทศันศิลป์  ของ นำงโลจนำ  มะโนทยั
ประเมินผลให้ผ่านได้   เนื ่องจากผลงานมีป ริมาณและคุณภาพ เป็นไปตาม เกณฑ ์ของส าน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม  
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทศันศิลป์  ของ นำงดนยำ  เช่ียววฒักี
ประเมินผลให้ผ่านได้  เนื ่องจากผลงานมีป ริมาณและคุณภาพ เป็นไปตาม เกณฑ ์ของส าน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม  
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ของนายยศ อมรกิจวิกยั 
ประเมินผลให้ผ่านได้  เนื ่องจากผลงานมีป ริมาณและคุณภาพ เป็นไปตาม เกณฑ ์ของส าน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   ของ นายวรรณกิตต์  
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วรรณศิลป์   ประเมินผลใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.7  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ นางสยมัวรา  
เช้ือทิน  ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2559  วนัท่ี  9 สิงหาคม 2559   ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมีรายนามอาจารย์ท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
จ  านวน 1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 6 คน ดงัน้ี 
 - ผศ.ปรียา  อนุพงษอ์งอาจ ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาฟิสิกส์ 
 - นายชูชยั  อศัวอารีกุล ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาประยกุตศิ์ลป์ศึกษา 
 - นำงโลจนำ  มะโนทยั ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวิชาทศันศิลป์   
 -   นำงดนยำ  เช่ียววฒักี ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาทศันศิลป์   
 -   นายยศ  อมรกิจวิกยั ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 -   นายวรรณกิตต์  วรรณศิลป์   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 -   นางสยมัวรา  เช้ือทิน   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน   
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและ
ถอดถอน  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 7 คน     ด ารงต าแหน่ง                     
รองศาสตราจารย ์จ านวน 1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 6 คน     ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และ
เสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.2   เร่ือง  ขออนุมัตแิต่งตั้งผู้ทีเ่คยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน  
 
ค าขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน  
 
ข้อเทจ็จริง 
   เน่ืองดว้ยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งหนงัสือท่ี ศธ 0509(2).2/3211  ลงวนัท่ี 
17 สิงหาคม  2559   เร่ืองการแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน  โดยมีเน้ือหาส าคญัในหนงัสือ
ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตช้ีแจงเร่ืองสาขาวิชาท่ีแต่งตั้งอาจารยป์ระจ า 2 คน   ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการนั้น            
ไม่สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาเดิมท่ีเคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการ (รายละเอียดดงัแนบ) 

   ในการน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิตขอเสนอท่ีประชุมเพื่อแก้ไขสาขาในการด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการใหเ้ป็นไปตามหลกัฐานเดิมของการด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 
 1. รศ.สุพตัรา  ศรีไชยรัตน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ด ารงต าแหน่งทางวชิาการระดบั  
  รองศาสตราจารย ์  สาชาวชิาเภสัชวทิยา 

 2. รศ.นริศรา  ค  าแก่น     จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ    ด ารงต าแหน่งทางวชิาการระดบั 
รองศาสตราจารย ์  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตด าเนินการแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการ      
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

  ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 
5. 1  เร่ือง   การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีการศึกษา 2558 ของงบเฉพาะกาล และงบประจ าปี 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นางสาว อนงค ์  พานิชเจริญนาน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี   3979 ของส านกังานสอบบญัชีวินยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค้่าใชจ่้าย
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2558  งวด 
2 เดือน ซ่ึงเป็นงบเฉพาะกาล ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 และ งวด 12 เดือน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2559 นั้น จากผลการตรวจสอบงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2558  ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 และ 31 
กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  

 
 1.1    งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัที่  31  กรกฎาคม  2558    ประกอบด้วย  

                           (บาท) 
สินทรัพยร์วม                8,057,218,270.96   
หน้ีสินและเงินกองทุน 
      หน้ีสิน                               3,188,598,040.53   
      เงินกองทุน 
               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    
               ทุนสะสม                 4,744,638,153.41                     4,794,638,153.41   
รวม                  8,057,218,270.96   
   

 1.2     งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ส าหรับงวด 2 เดือน ส้ินสุดวนัที ่ 31  กรกฎาคม  2558 
       
รายไดร้วม                   460,481,843.94 
ค่าใชจ่้ายรวม                   653,586,038.54 
รายได ้ต ่ากวา่รายจ่ายรวมประจ าปี                (193,104,194.60) 
 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจ าปีการศึกษา 2558  เล่มท่ี 1) 
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 2.1    งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัที่  31  กรกฎาคม  2559    ประกอบด้วย  
                           (บาท) 

สินทรัพยร์วม                8,823,028,594.57   
หน้ีสินและเงินกองทุน 
      หน้ีสิน                               3,953,681,139.81   
      เงินกองทุน 
               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    
               ทุนสะสม                 4,819,347,454.76                     4,869,347,454.76   
รวม                  8,823,028,594.57   
   

 2.2     งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31  กรกฎาคม  2559 
       
รายไดร้วม                3,426,015,257.26 
ค่าใชจ่้ายรวม                3,276,305,955.91 
รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจ าปี                 149,709,301.35 
 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจ าปีการศึกษา 2558   เล่มท่ี 2) 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 
  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีการศึกษา 2558 ของงบเฉพาะกาลและงบประจ าปี 
ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม ศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ อาภาภิรม กรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและ
  การเงิน  ได้สรุปเพิม่เติมว่า มหาวทิยาลัยมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือเทยีบกบัทรัพย์สิน   
  ทุกกองทุนได้รับการดูแลอยู่ในฐานะทีถู่กต้องตามกฎหมาย  กรรมการฯ จึงเห็นควรอนุมัติ 
   

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.2   เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ  และผู้รับใบอนุญาต 
 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 
มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปี ใหอ้ธิการบดีเสนอ

สภาสถาบนัด าเนินการดงัน้ี 
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  (1)  ใหน้ าเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืน
ใดท่ีมียอดติดลบก่อน 
  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่ 
นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 
ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 
 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 
 

1.1  งบการเงินเฉพาะกาล งวด 2 เดือน ส าหรับระยะเวลา 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558  
  งบการเงินเฉพาะกาล งวด 2 เดือน มีผลการด าเนินงานท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรอบปกติ 12 เดือน จึง

เห็นควรท่ีจะน าเสนอสภามหาวทิยาลยัรังสิต งดการจดัสรรเงินใหก้บักองทุนต่าง ๆ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงาน

แสดงรายไดสู้งกวา่ (ต ่ากวา่) ค่าใชจ่้าย ของกองทุนทัว่ไป มียอด รายไดด้ ่ากวา่ค่าใชจ่้าย ส าหรับรอบระยะเวลา

การด าเนินการ 2 เดือนน้ี ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลาดงักล่าว ก็ยงัไม่ปรากฏวา่มีกองทุนอ่ืนใดท่ีมีทุนสะสมติดลบ 

จึงไม่จ  าเป็นตอ้งโอนชดใชใ้หก้บักองทุนต่าง ๆ เหล่านั้น 

           (บาท)  
กองทุนทัว่ไปมีรายไดต้ ่ากวา่ค่าใชจ่้ายประจ างวด         (88,932,068.84) 

 

  ดงัน้ีแลว้ จึงใคร่ขอพิจารณา งดการจดัสรรเงินใหก้องทุนต่าง ๆ และผูรั้บใบอนุญาต 
 

1.2  งบการเงิน ส าหรับปีการศึกษา 2558 งวด 12 เดือน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
 ตาม  (1)  ใหน้ าเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใช้

กองทุนอ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 
            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปี          752,927,474.72 
โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 

     
 ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอด
คงเหลืออยูเ่ป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ    
      (บาท)  
กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                           752,927,474.72 
 
 



104 
 

  การจัดสรรเงินส่วนทีเ่หลือมีหลกัเกณฑ์ ดังนี้  
1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ             ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60    451,756,484.83 
2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละ 30           225,878,242.42 
3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10      75,292,747.47 
 

1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่าง ๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                     451,756,484.83 
 

 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 
กองทุนสินทรัพยถ์าวร 33.20%  250,000,000 
กองทุนวจิยั 2.66%  20,000,000 
กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลยี 2.66%  20,000,000 
กองทุนพฒันาบุคลากร 4.65%  35,000,000 
กองทุนสงเคราะห์ 33.20%  250,000,000 
กองทุนคงเงินตน้ 0.13%  1,000,000 

รวม 76.50%  576,000,000 
 

2.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต    ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30            225,878,242.42 
ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต  ร้อยละ 9.96               75,000,000.00  

 

3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10            75,292,747.47 
มียอดคงเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไป ร้อยละ  13.54                          101,927,474.72  

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานงบประมาณและการเงิน 
  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาต 
ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.3   เร่ือง การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปีการศึกษา 2559 
        

  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      
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  มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 
เอกชนประจ าปีทุกปี       
  
  ทางมหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   
  

นาย วรเจตน์  ทชิินพงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4699 
   ส านกังานสอบบญัชีวนิยั  
   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  
   ถนนสุขมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมือง  
   จงัหวดัชลบุรี 20130 
 
   อตัราค่าตอบแทนปีละ  70,000  บาท 
   (ส านกังานบญัชีเดิม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนใหม ่) 

(อตัราค่าตอบแทนมากกวา่ปีก่อน 10,000 บาท) 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  
เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานงบประมาณและการเงิน 
  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 
 

6.1    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2559    
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  2  คน 
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ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารคณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่
มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 2  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2559 
1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 2 

รวม 2 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  2  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2559    
 

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  16  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 16  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2559 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 
2. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม 1 
3. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 
4. สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก 3 
5. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 2 
6. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 3 
7. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 1 
8. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 4 

รวม 16 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  1   
ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  16  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.3 เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  และระดับคณะ / วิทยาลยั / 
  สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 ส านกังานประกนัคุณภาพ  ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ขอเสนอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  และระดบัคณะ / วทิยาลยั / สถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2558 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของตวับ่งช้ีระดบัสถาบนั ขอ้ท่ี 5.3 (เร่ืองระบบก ากบัการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะวชิา) ท่ีระบุใหม้หาวทิยาลยัตอ้งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะวชิา ต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อขอค าเสนอแนะเพิ่มเติม   

 

 ส านกังานประกนัคุณภาพ   ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน   จึงขอเรียนเสนอดงัน้ี 
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 ขณะน้ี  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ในระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะวชิา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  เรียบร้อยแลว้ โดยท าการประเมินหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีจ านวน 88 หลกัสูตร  
ระดบัปริญญาโท 36 หลกัสูตร ระดบัปริญญาเอก 9 หลกัสูตร และระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร   
รวมทั้งส้ิน 134 หลกัสูตร ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 – 8 กนัยายน 2559 และประเมินระดบัคณะวชิา จ านวน 
27 คณะวชิาตั้งแต่วนัท่ี19 กนัยายน 2559 – 6 ตุลาคม 2559 

 ผลการประเมินระดบัหลกัสูตรปรากฏวา่ หลกัสูตรทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับดีมาก จ  านวน 72  หลกัสูตร   และระดับดี จ  านวน 62  หลกัสูตร รวมจ านวน 
134 หลกัสูตร 

 ผลการประเมินระดบัคณะวชิาปรากฏวา่คณะวชิาทั้งหมดจ านวน 27 คณะวชิา  มีคุณภาพ 
ระดับดีมาก จ  านวน 12  คณะวชิา    และระดับดี จ  านวน 15 คณะวชิา (รายละเอียดผลการประเมินฯปรากฏใน
เอกสารแนบ) 
  ส านกังานประกนัคุณภาพ ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน จึงขอน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาดงักล่าว ท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารเม่ือคราวประชุมวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 
2559  เรียบร้อยแลว้  
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะวชิาต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบผลการประเมินตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 
 
6.4 เร่ือง (ร่างฉบับสมบูรณ์) แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2560-2564 
 
  ส านกังานวางแผน  ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ขอเสนอ (ร่างฉบบัสมบูรณ์) แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2560-2564  ท่ีไดผ้า่นการประชุมของคณะกรรมการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ฯ เรียบร้อยแลว้  มีสาระโดยสรุป ดงัน้ี 
วสัิยทัศน์ (Vision) 
  “มหาวทิยาลยัรังสิต คือ ขมุพลงัแห่งปัญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย” 
  มหาวิทยาลยัรังสิตมุ่งเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าท่ีมีมาตรฐานระดบันานาชาติ เนน้คุณภาพและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  มีความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอนท่ีอยู่บนพื้นฐานของการ
คน้ควา้วิจยั  เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา  ช้ีแนะทางเลือก  
และสนองตอบความตอ้งการของชุมชน  สังคม  และประเทศ 
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พนัธกจิ (Mission) 
 1.   ผลิตบณัฑิต  อุดมปัญญา  มีความรู้ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ความคิด 
  สร้างสรรค ์ จิตสาธารณะ  และพร้อมเป็นพลเมืองโลก 
 2. สร้างงานวจิยั  งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาสังคม 
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อสร้างความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน  บนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรมาธิปไตย 
 4. สร้างความตระหนกัและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาศิลปะและวฒันธรรมของชาติ  การ
รับรู้และความเขา้ใจในวฒันธรรมนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์หลกั (Core Strategies) 
 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันามหาวทิยาลยั  4 ดา้นประกอบดว้ย 
 1. นวตักรรม (Innovation) 
 2. สากล (Internationalization) 
 3. ครอบคลุม (Comprehensiveness) 
 4. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 จึงก าหนดยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 1. สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบณัฑิต 
 2. สร้างความเป็นเลิศทางวจิยั  งานสร้างสรรค ์  และนวตักรรม 
 3. สร้างความเป็นเลิศดา้นการบริการวชิาการและการฝึกอบรม 
 4. ช้ีน าการรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. บริหารจดัการใหเ้ป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศและองคก์รแห่งความสุข 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ (ร่างฉบับสมบูรณ์)  แผนยุทธศาสตร์ การพฒันามหาวทิยาลัยรังสิต 
  พ.ศ.2560 – 2564  ตามทีเ่สนอ  โดยได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ 
 1.   มหาวทิยาลัยรังสิตมีจุดแข็งที่ความคล่องตัว และความกล้าตัดสินใจ  จึงสามารถริเร่ิม
  เร่ืองใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา 
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 2.  ในรอบ 100 ปีมานี ้  การศึกษาไทยอ่อนแอมาก  เพราะถือว่าการศึกษาคือการท่องวชิา  
  ไม่ใช่การลงมือท าจริง หรือการปฏิบัติ  มหาวทิยาลยัควรค้นคว้าว่า การศึกษาทัว่โลกมีส่ิง
  ใหม่อะไรบ้าง เพ่ือน ามาพฒันา  โดยอาจจัดตั้ง “สถาบันวจัิยและพฒันาการเรียนรู้”  เพ่ือ
  ศึกษาเร่ืองนีเ้ป็นการเฉพาะ 
 3.  “ชุมชนท้องถิ่นคือฐานของประเทศ”  การท างานกบัพืน้ทีจึ่งส าคัญ  เพราะ “พืน้ที”่ คือ 
  การปฏิบัติจริง  ประกอบด้วยคนจ านวนมาก  กจิกรรมจ านวนมาก  การท างานกบัพื้นที่
  จึงเป็นการสร้างความรู้จากฐาน (ไม่ใช่จากยอดอย่างทีเ่ป็นมา)  และจะท าให้เกดิการวิจัย  
  เกดินวตักรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ตามมา 
 4.  ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องสร้างความเช่ียวชาญเป็นเร่ืองๆ ของตน เช่น เร่ือง
  โลกอสิลาม   เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น 
 5. ทศิทางการศึกษาของโลก  มีแนวโน้มจะลดวชิาลง  และมุ่งสร้างทกัษะการด ารงชีวติ  
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถจริง 
 6.  นักศึกษาปัจจุบันเปลีย่นไป เพราะเขาอยู่กบัโลกสมัยใหม่ โลกDigital มีจินตนาการมาก
  ขึน้ แต่สมาธิส้ันลง การศึกษาจึงต้องเป็น Open Education มากขึน้เพ่ือให้คนเข้าถึงง่าย  
  และเพิม่อตัลกัษณ์ด้าน Digital   เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของผู้เรียน  เช่นมี   Element  
  ทีเ่ป็น Electronic มากขึน้  ท าให้ Digital สอดแทรกอยู่ในทุกกจิกรรม  และทุกอนูของ
  มหาวทิยาลัย 
 7. KPI 1.5 (ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทีส่อบผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ทีส่ถาบัน
  ก าหนด)  ในปีการศึกษา 2560  ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  มีข้อสงสัยว่ามหาวิทยาลยั
  ก าหนดต ่าไปหรือไม่ 
  มหาวทิยาลัยช้ีแจงว่าเป็นการก าหนดจากฐานความเป็นจริงของนักศึกษาในปัจจุบัน แต่
  ใน KPI 1.5  นีจ้ะขยบัขึน้ทุกปี  เช่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  ในปีการศึกษา 2561  และ
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ในปีการศึกษา 2564 
 8.  KPI 1.9 (ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบผ่านใบประกอบวชิาชีพหลงัส าเร็จการศึกษาภายใน 1 
  ปี)  มหาวทิยาลยัก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  (โดยเฉลีย่คณะก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า
  ร้อยละ 60 – 65)  มีข้อสงสัยว่าจะตั้งไว้สูงไปหรือไม่  จึงควรแยกตามเกณฑ์ของแต่ละ
  สภาวชิาชีพ  และมีค่าเฉลีย่  เพราะแต่ละสภาวชิาชีพ ก าหนดไว้ไม่เท่ากนั  จึงฝากเป็น
  ข้อสังเกตไว้ให้พจิารณา 
 

6.5 เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2558-2559 
 

  ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของ
อธิการบดี   ลงวนัท่ี  31  พฤษภาคม   พ.ศ.2554  ท่ีก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี 
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ทุกรอบ 2 ปี หลงัวนัเร่ิมปฏิบติังานในต าแหน่งอธิการบดี (วนัท่ี 1 มีนาคม) ตามขอ้บงัคบัขอ้ 9  และก าหนดให้
สภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี โดยมีวาระคราวละ 4 ปี 
(ขอ้บงัคบัขอ้ 6)   
 

ข้อพจิารณา 
  สภามหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ทุกรอบ 2 ปี โดย
ด าเนินการมาแลว้ 3 คร้ัง  ดงัน้ี 
  คร้ังที ่1 การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2552 - 2553  โดยท าการ
ประเมินในเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2554      ผลการประเมินไดค้ะแนน 4.58 (จากคะแนนเตม็ 5) 
  คร้ังที ่2  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2554 – 2555 โดยท าการ 
ประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556         ผลการประเมินไดค้ะแนน 4.83 (จากคะแนนเตม็ 5) 
  คร้ังที ่3  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2556 – 2557 โดยท าการ 
ประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558         ผลการประเมินไดค้ะแนน 4.92 (จากคะแนนเตม็ 5) 
 

  ในวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2560  จะถึงก าหนดครบรอบ 2 ปี ของการปฏิบติังานในต าแหน่ง
อธิการบดี อีกคร้ังหน่ึง (1 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2560) 
 

ข้อเสนอ 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของอธิการบดี ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554  
  มหาวทิยาลยัจึงขอเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่ออนุมติัการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.  อนุมติัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2558 – 2559 ตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั ฯ  
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ดงัรายนามต่อไปน้ี 
   1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั  ประธานกรรมการ 
   2. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 
   3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ สูตะบุตร    กรรมการ 
   4. เลขานุการสภามหาวทิยาลยั    เลขานุการ 
   5. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล   ผูช่้วยเลขานุการ 
   

  3.  คณะกรรมการฯ มีวาระในต าแหน่ง 4 ปี  และใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
เป็นตน้ไป   โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จและรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวทิยาลยัภายใน 120 วนั  (หรือ
ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2560) 
 

  มหาวทิยาลยัจึงเรียนเสนอต่อสภา เพื่อโปรดอนุมติั 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.6 เร่ือง ยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาของวทิยาลัยการท่องเทีย่วและบริการในกรอบ  
  “Creative Economy ไทยแลนด์ 4.0” 
 

  นายวรีะศกัด์ิ โควสุรัตน์ อธิการวทิยาลยัการท่องเท่ียวและบริการไดก้ล่าวแนะน าผูบ้ริหาร
ใหม่ท่ีไดท้าบทามขอใหม้าช่วยเป็นผูบ้ริหารของวทิยาลยัฯ คือ ศาสตราภิชาน ดร. ศศิธารา พิชยัชาญณรงค ์
อดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการ อดีตปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา
แห่งชาติและอดีตเลขาธิการส านกังานการอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยไดเ้ขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง รองอธิการ
วทิยาลยัมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผา่นมาใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตรับทราบ  
  จากนั้น นายวรีะศกัด์ิไดบ้รรยายสรุปสาระส าคญัของแนวทางยทุธศาสตร์ของการบริหาร  
จดัการการศึกษาของวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการของมหาวทิยาลยัรังสิตวา่ หลงัจากไดเ้ร่ิมเขา้ท าหนา้ท่ี  
อธิการมาเป็นเวลา 3 เดือน  ไดส้ัมผสัถึงสาระของหลกัสูตรทั้ง 5 ของวทิยาลยั อนัไดแ้ก่ 
  หลกัสูตรการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 
  หลกัสูตรการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 
  หลกัสูตร การจดัการการท่องเท่ียว 
  หลกัสูตรศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร (Chef School) และ 
  หลกัสูตรนานาชาติของวทิยาลยั  
  ซ่ึงสามารถจ าแนกเส้นทางการประกอบอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาว่า  แมก้าร
ท่องเท่ียวเดินทาง และอุตสาหกรรมท่ีพกัโรงแรม  และบริการด้านอาหารเคร่ืองด่ืมจะยงัเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาด  แต่ในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล ย ังมีประเด็นเป้าหมายเร่ืองการเปล่ียนโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจากการท่องเท่ียวเชิงปริมาณ ไปสู่การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ และเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูงข้ึน  มีความย ัง่ยนืมากข้ึน 
  ยอ้นไปในพ.ศ.2551 หรือ แปดปีท่ีแลว้ ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาเยีย่ม
เยอืนไทยประมาณปีละ 15 ลา้นคน แต่ปัจจุบนัมีถึง 32 ลา้นคนแลว้หรือเพิ่ม 100% ในเวลานอ้ยกวา่ 8 ปี และมี
แนวโนม้มากข้ึนเร่ือยๆ 

 ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหป้ระเทศไทยเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คือ 
ข้อแรก  การท่ีไทยเป็นประเทศท่ีตลาดคนชั้นกลางในสหรัฐและยโุรปรู้จกัมานานกวา่ประเทศ อ่ืนๆในภูมิภาค
เดียวกนั ในฐานะประเทศท่ีผูค้นทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร และเป็นประเทศท่ีปลอดภยั และจากการท่ีคนชั้นกลาง
รุ่นดั้งเดิมมกัเป็นชาวตะวนัตก  ซ่ึงเติบโตมากบัเคร่ืองรับโทรทศัน์ท่ีบา้นตั้งแต่ยคุท่ีข่าวรอบโลก ข่าวสงครามใน
เวยีดนามมีรายงานทุกวนัจากภูมิภาคน้ี ทุกส านกัข่าวของโลกมีส านกังานในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อรายงาน
ความขดัแยง้ในภูมิภาค  ดงันั้น ประเทศไทยจึงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะพื้นท่ีปลอดภยัอยา่งกวา้งขวางไปทัว่โลก  
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เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีใชร้ายงานขอ้มูลจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกไกลท่ีบ่อยท่ีสุดแห่งหน่ึงตลาดตะวนัตกจึงคุน้ชิน
ทั้งภาพและเร่ืองเล่าความป็นมิตร ท่ียดืหยุน่ของคนไทย  
 

ข้อสอง   ความเป็นมิตรในวฒันธรรมไทย ท่ีไม่เห็นชาวต่างชาติเป็นผูรุ้กราน ท าใหค้วามรู้สึกประทบัใจเกิดข้ึน 
ไดใ้นทุกบริบทของการเยีย่มเยอืน สถิติปรากฏวา่ไทยเป็นประเทศท่ีมีนกัท่องเท่ียวซ ้ าหรือ Repeat international 
visitors สูงมาก คือ สูงถึง 64 % หมายความวา่นกัท่องเท่ียวรู้สึกประทบัใจและกลบัมาเยอืนซ ้ าอีก และประเทศ
ไทยเคยไดรั้บการโหวตในฐานะประเทศท่ีมี Local Friendliness สูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ 
 

ข้อสาม โครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมของไทย มีการพฒันามานาน สินคา้ทางการท่องเท่ียวของไทยมี
หลากหลายและยดืหยุน่ส าหรับผูม้าเยอืน จึงท าใหก้ารท่องเท่ียวไทยเติบโตอยา่งสม ่าเสมอมาโดยตลอดในหมู่
ชาวตะวนัตก เช่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ฮ่องกง ไตห้วนั และประจวบกบัในช่วง 20 ปีหลงัน้ี คนชั้นกลางในเอเชีย
ตะวนัออก เติบโตข้ึนมาก และนิยมเดินทางท่องเท่ียว ไทยก็กลายเป็นอีกหน่ึงท่ีหมายท่ีคนชั้นกลางนิยม 
ภายหลงัก็มีคนชั้นกลางเติบโตในเอเชียใต ้  เช่น   อินเดีย   ปากีสถาน ศรีลงักา บงักลาเทศ และเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใตคื้ออาเซียน ประกอบกบัเส้นทางคมนาคมทางอากาศท่ีเขา้สู่ประเทศไทยขยายตวัอยา่งกา้วกระโดด จึง
ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวขาดบุคลากรป้อนเขา้สู่ตลาด และน่ีเองท่ีท าให้สถาบนัการศึกษาต่างๆทั้งรัฐ
และเอกชนพยายามเปิดหลกัสูตรสร้างบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวบริการและการเดินทางกนัอยา่งมากมาย แต่
ข้อสังเกตคือ ส่วนมากเป็นการผลติบัณฑิตทีรู้่และช านาญในเร่ืองเหมือนๆกนัหมด 
 ในฐานะอธิการวทิยาลยัฯ จึงมีแนวคิดวา่ ยทุธศาสตร์การผลิตบณัฑิตของวทิยาลยัการท่องเท่ียวฯ 
นอกจากจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัรังสิตในภาพหลกัแลว้ ยงัประสงคจ์ะใหบ้ณัฑิต
และนกัศึกษาของวทิยาลยัฯไดเ้ปิดมุมมองเพิ่มเก่ียวกบัแผนงานและธุรกิจใหม่ๆภายใตน้โยบายประเทศไทย 
4.0    ซ่ึงมุ่งขบัเคล่ือนเปล่ียนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความไดเ้ปรียบ    เปรียบเทียบ 5  อยา่ง  เช่น อาหาร ยานยนต์
ช้ินส่วน  การเกษตร  สุขภาพ  ท่องเท่ียว เพื่อมุ่งสร้างเศรษฐกิจท่ีเป็นแนวใหม่ท่ีคนไทยน่าจะสามารถท าได้
ดีกวา่เดิมอีก 5 อยา่ง เช่น เกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยกีารแพทย ์หุ่นยนตแ์ละเคร่ืองกล สมองกล
อจัฉริยะ อุตสาหกรรมวฒันธรรมและบริการสร้างสรรคท่ี์มีมูลค่าสูง 
 ซ่ึงในดา้นท่องเท่ียวจะมีส่วนร่วมในดา้นน้ีผา่นการท่องเท่ียวท่ีเป็น Niche หรือ กลุ่มความสนใจเฉพาะ   
เช่น Adventure  Tourism, Cultural Tourism,  Medical Tourism , Wellness Tourism , Sports Tourism , Film 
Tourism , MICE หรือ Meeting, Incentive Travel ,  Convention , Exhibition Market Voluntary Tourism (การ
ท่องเท่ียวอาสาสมคัร) Aging  Society and Friendly Design Travel เป็นตน้    
 อยา่งไรก็ดี ภาระการสอนนกัศึกษาใหมี้ความช านาญในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้  วทิยาลยัตอ้งมีอาจารย์
จากภาคปฏิบติัมาถ่ายทอด ดงันั้น วทิยาลยัการท่องเท่ียวจะพยายามเช้ือเชิญใหว้ทิยากรภายนอกท่ีสัมผสัและ
บริการ Niche Market เหล่าน้ีเขา้มาใหม้าก เพราะจะช่วยใหบ้ณัทิตของวทิยาลยัการท่องเท่ียวฯ  ของ 
มหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างจากสถาบนัอ่ืนๆ 
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            เม่ือมีทกัษะพิเศษมากข้ึนแลว้ วทิยาลยัก็เห็นโอกาสท่ีจะสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่ระบบคู่ขนานในการสร้าง
ความกา้วหนา้ของการยกระดบัมาตรฐานเป็นสองสายทาง 
             สายทางแรกคือ สายทางดั้งเดิมของระบบการศึกษาอุดมศึกษาท่ี สกอ. ก าหนดตามมาตรฐานสากล
ทัว่ไป เช่น อาจารยผ์ูส้อนมีวุฒิปริญญาเอก  ท าผลงานวิจยัทางวชิาการ  สร้างต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  รอง
ศาสตราจารย ์ จนถึง ศาสตราจารย ์ นบัเป็นระบบท่ีมุ่งเนน้ท่ีจะกา้วหนา้ทางวชิาการผา่นระบบปริญญา และ
วฒิุบตัรต่างๆหรือDegree Based ซ่ึงในส่วนน้ีท่านรองอธิการ ศาสตราภิชานดร.ศศิธาราก าลงัวางแผนสร้าง
ระบบพี่เล้ียงเพื่อช่วยใหบุ้คลากรของวทิยาลยัเขา้ถึงและสามารถท างานวชิาการ การท าวจิยั 
ต่างๆต่อไป 
             ส่วนสายทางท่ีสอง คือ สายมาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ รัฐบาลมีสถาบนัมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพ ซ่ึงเป็น
องคก์รมหาชน สังกดันายกรัฐมนตรี สายทางน้ีจะมีลกัษณะของการก าหนดมาตรฐานฝีมือ หรือ Competency 
Based จ าแนกเป็นระดบัต่างๆและเปิดใหบุ้คคลเขา้ทดสอบเพื่อบนัทึกสมรรถนะเอาไว ้ โดยจะไดรั้บใบรับรอง
ของส านกังานมาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ สายทางน้ีจะไม่มีเง่ือนไขวา่ตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้นใดมาก่อน 
            ซ่ึงจากการท่ีไดส้อบถามจากผูท้รงคุณวุฒิในตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวบริการแลว้ ต่างสนใจท่ี
อยากไดบุ้คลากรท่ีมีสมรรถนะมากเสียยิง่กวา่จะอยากไดบุ้คลากรท่ีมีใบปริญญาเสียดว้ย 

ดงันั้นยทุธศาสตร์ของวทิยาลยัฯ จึงประสงคใ์หเ้พิ่มสายทางท่ีสองน้ีข้ึนมา ซ่ึงจะสามารถพฒันาไดท้ั้ง
นกัศึกษา  ครูอาจารย ์  บุคลากรในระบบ   บุคคลท่ีมาเขา้หลกัสูตรซ่ึงหมายถึงหลกัสูตรระยะสั้นไดท้ั้งหมดอีก
ดว้ย ระบบน้ีจะช่วยใหว้ทิยาลยัรู้สมรรถนะของบุคลากรในสังกดัไดส้ม ่าเสมอและในขั้นต่อๆ ไปยงัสามารถน า
วทิยาลยัไปเปิดเป็นสถานทดสอบสมรรถนะใหแ้ก่บุคคลภายนอก ร่วมกบัสถาบนัมาตรฐานคุณวุฒิวชิาชีพ
ต่อไป สร้างรายไดจ้ากการ มีอาคารสถานท่ี สถานฝึกปฏิบติัการไดเ้พิ่มดว้ย  
            ซ่ึงเม่ือไดน้ าหลกัคิดเหล่าน้ีกลบัมาเทียบบนเส้นทางของนโยบายประเทศไทย 4.0 ก็น่าเช่ือวา่ในอนาคต  
จะมีธุรกิจแบบใหม่ๆ  (New Business Model) มีอาชีพใหม่ๆ มีต าแหน่งงานใหม่ๆ มีนวตักรรมใหม่ๆเกิดข้ึนอีก
มาก ดงันั้น หากวทิยาลยัการท่องเท่ียวฯ จะสามารถท าให้หลกัสูตรท่ีมีอยูก่ลายเป็นการศึกษาระบบเปิด (Open 
Education) ไดแ้บบตลาดวชิาก็น่าจะเป็นประโยชน์ย ัง่ยนืต่อวทิยาลยั ผูเ้รียน อาจารย ์ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
บริการ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และเศรษฐกิจของชาติในภาพรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อน่ึง เน่ืองจาก พรบ. นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ไดก้ าหนดใหป้ระเทศไทยมีเขต
พฒันาการท่องเท่ียว หรือ Clusters เกิดข้ึน เพื่อใหมี้คณะกรรมการบริหารและวางแผน พฒันาระบบท่องเท่ียว
ท่ีมีในแต่ละเขตของไทยอยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะพื้นท่ี ปัจจุบนัคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ ท่ี
มีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกชนะศกัด์ิ ปฏิมาประกร เป็นประธาน ไดอ้อกประกาศแลว้ 8 เขตพื้นท่ีครอบคลุม
เกือบทุกจงัหวดัของประเทศไทยไปแลว้ แต่ระบบการผลิตนกัศึกษามาท างานของ 
สถาบนัการศึกษาดา้นท่องเท่ียว ยงัคงเนน้ผลิตแบบทัว่ไปเสียแทบจะทั้งส้ิน 
 อธิการวทิยาลยัการท่องเท่ียวฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาใหเ้กิดความช านาญตาม
ราย Clusters ท่ีนกัศึกษาเลือกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถตอบต่อเป้าหมายการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี  
Clusters ไดแ้ตกต่างจากนกัศึกษาของสถาบนัอ่ืน  
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(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการศึกษาของวทิยาลยัการท่องเที่ยวและบริการ  
  ในกรอบ “Creative Economy ไทยแลนด์ 4.0”  ตามเสนอ  และได้มีข้อคิดเห็น   
  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ 
   1.   การท่องเที่ยวเป็นกระดูกสันหลงัของเศรษฐกจิไทย ที่ผ่านมาสถานศึกษาทัว่ไป 
   มักฝึกทกัษะเฉพาะทาง    แต่การท่องเที่ยวไม่ใช่ทกัษะ   เป็นเศรษฐกจิ      (เช่นเดียวกบั 
  การเกษตร  อุตสาหกรรม)  ดังน้ัน ศาสตร์ทีว่่าด้วยการสร้างเศรษฐกจิด้วยการท่องเที่ยวและ
  บริการ จึงต้องถูกสร้างและพัฒนาขึน้มา 
   2.   ในชีวติปัจจุบัน  มีคนอยากกลบัไปท าธุรกจิเลก็ๆ  ทีบ้่านเกดิ   ไม่ต้องมีขนาด 
  ใหญ่โต แต่ท าด้วยใจรัก  เป็น Social Business  และคนไทยมีบุคลกิทีจ่ะท าธุรกจิแบบนีไ้ด้ด ี
  (สบายๆ มีเสน่ห์) ซ่ึงจากประวตัิศาสตร์เรากพ็บว่า 50 ปีการท่องเที่ยวของไทยกเ็ติบโตมาจาก
  ธุรกจิแบบนี ้ และคนทีป่ระสงค์จะท าธุรกจิแบบนี ้น่าจะมาเรียนด้านการท่องเที่ยวของ 
  มหาวทิยาลัยรังสิต เพราะสามารถกลบัไปท าธุรกจิได้  เพียงแต่เราต้องเน้นใช้ Competency 
  ไม่ใช่ Degree 
   3.   เดิมเราคิดว่าการท่องเที่ยว  คือ   “ไปเทีย่ว”   ไม่ได้ไปท างาน   แต่การท่องเที่ยว 
  ครอบคลุมเร่ืองที่หลากหลายมากมายทั้งวฒันธรรม  ธรรมชาติ รวมถึงการเกษตร  การแพทย์ 
  เป็นส่วนหน่ึงของ Creative Economy การท่องเทีย่วจึงเป็นหัวใจของทุกอย่าง  แม้แต่การคิด
  สร้างโรงพยาบาล กย็งัต้องมี Concept เร่ืองการท่องเที่ยวเข้าไปเกีย่วข้องด้วย 
   4.   สถานที่ท่องเทีย่วปัจจุบันหลายแห่ง  การจัดการไม่ดี  เช่น สกปรก  ไร้ระเบียบ  
   และเจ้าของแหล่งท่องเทีย่วไม่มีความรู้พอ  ไม่มีข้อมูล  วทิยาลยัการท่องเที่ยว น่าจะได้มี
  ส่วนช่วยในการฝึกอบรมแก่เจ้าของสถานที ่ หรือหน่วยงานในพืน้ทีด้่วย 
   5.   กรรมการช่ืนชมแนวคิดที่น าเสนอของอธิการวิทยาลยัการท่องเที่ยวฯ  และเช่ือว่า 
  การท่องเที่ยว คือกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั   และจะเป็น  “จุดคานงัดทีน่ าไปสู่การ
  พฒันาทุกเร่ือง” ต่อไป 
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6.7 เร่ือง ก าหนดการพธีิประสาทปริญญา ประจ าปี 2559 
 
  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ขอเรียนแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ 
มหาวทิยาลยัจะจดัพิธีประสาทปริญญาประจ าปี 2559     ในวนัอาทติย์ที ่  11   ธันวาคม  2559   
ณ อาคารนนัทนาการ มหาวิทยาลยัรังสิต                                          

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
6.8 เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
  ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจ าปี พ.ศ.2560  โดยจะจดัการประชุม ณ ห้องประชุม 801  ชั้น 8  อาคารอาทิตย ์
อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 
 

ล าดับที ่ วนั  เดือน  ปี 
คร้ังท่ี  1/2560 วนัพุธท่ี  22   มีนาคม   2560 
คร้ังท่ี  2/2560 วนัพุธท่ี  21   มิถุนายน  2560 
คร้ังท่ี  3/2560 วนัพุธท่ี  20   กนัยายน   2560 
คร้ังท่ี  4/2560 วนัพุธท่ี  22   พฤศจิกายน  2560 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 

 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 


