รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ประธานที่ประชุม
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการ
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
กรรมการ
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการ
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
กรรมการ
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
กรรมการ
8.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
กรรมการ
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
กรรมการ
12. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
กรรมการ
13. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการ
14. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
15. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
กรรมการ
ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
3.
นายเชิญพร เต็งอานวย

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
4.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
5.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายธนภัทร เอกกุล
ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายกสิ ณ จันทร์เรื อง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
นายภูมิณวัธน์ ตั้งศรี พูลผล
นางวรภาณุ์ อุดล
นายวีระศักดิ์ โควสุ รัตน์
ศาสตราภิชาน ดร.ศศิธารา พิชยั ชาญณรงค์
รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ พิมายนอก
นายอุดร ตันติประภาคาร
นายเชาวลิต ธนโชติวรากุล
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

24.

นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

17.35 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ อง แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1 เรื่ อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2

เรื่ อง

เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
เลขานุการไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ ม

รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายโรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริ การ
รองอธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริ การ
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ผูอ้ านวยการสานักงานบัญชี
เลขานุการอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 21 กันยายน 2559

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2559 โดยไม่ มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง

ประจาทางวิชาการ (ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ
ด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)

3.1 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์
คาขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ เปิ ดดาเนิ น การและให้ก ารรับ รองหลัก สู ตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2560) คณะเทคนิคการแพทย์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนิ นการ ดังนี้
1.1 มีความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
การบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
1.2 สามารถทาการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพื่อ
ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค การป้ องกันโรค การพยากรณ์ และการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชน
1.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ท้ ั ง ทางวิ ช าการและปฏิ บ ั ติ ก ารในงานเทคนิ ค
การแพทย์และการบริ หารจัดการห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ
1.4 มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการวิจยั
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
ศึกษารายวิชา
หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

4
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
ไม่นบั หน่วยกิตรวม
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 2 คน
ระดับปริ ญญาโท 1 คน และอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 10 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 1.25
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ น การและให้ก ารรับ รองหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคนิ คการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิ คการแพทย์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรั บรองหลัก สู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคนิ คการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิ คการแพทย์ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิช าเทคนิ ค การแพทย์ (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิ ค การแพทย์ เพื่ อ น าเสนอส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ เพิม่ รายวิชานิติวทิ ยาศาสตร์ (Forensic science) เข้ าไปในหลักสู ตรด้ วย
2. ขอให้ ทางหลักสู ตรได้ กลับไปพิจารณาเรื่ องงบประมาณให้ เหมาะสม
3. ในอนาคต ขอให้ มีการพิจารณารับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ จากปี ละ 10 คน หากจานวน
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรมีเพียงพอ
4. ขอให้ ทางหลักสู ตรเตรียมปรั บตัวในเรื่ องการเรี ยนการสอน ให้ ทันกับการ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบเกี่ยวกับการศึกษา เรื่ องเครื่ องเมือ และ
อุปกรณ์ โดยเน้ นการสร้ างเครื่ องมือวัดค่ าทางการแพทย์ ต่างๆ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะเทคนิคการแพทย์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะเทคนิค การแพทย์ ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดด าเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2530 ต่ อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2540 2542 2544 2549 2555 และ 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 147 หน่วยกิต เป็ น 142 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 109 หน่วยกิต เป็ น 106 หน่วยกิต
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต
เป็ น 34 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 73 หน่วยกิต เป็ น 72 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม ปี
การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
109 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
147 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
106 หน่ วยกิต
34 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
142 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคนิค
การแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิค การแพทย์ (หล กั สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเทคนิค การแพทย์ เพื่ อ น าเสนอส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และฝากข้ อเสนอแนะให้ จัดการเรี ยนการสอนโดยเพิม่ ทางด้ านการ
สร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้ านการแพทย์ ในยุคต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.2 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก หลักสู ตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Pharmacy
เป็ น หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Pharmacy
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
2.2.1 ชื่อเต็ม
จาก เภสัชศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (เภสัชศาสตร์ )
Doctor of Philosophy (Pharmacy)
เป็ น ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (เภสัชศาสตร์ )
Doctor of Philosophy (Pharmacy)
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2.2.2 ชื่อย่อ

จาก ภ.ด. (เภสัชศาสตร์ ) Ph.D. (Pharmacy)
เป็ น ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ ) Ph.D. (Pharmacy)
2.3 ปรับจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ แบบ 2.2 จาก 11 หน่วยกิต เป็ น 13 หน่วยกิต
2.4 ปรับจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือก แบบ 2.2 จาก 13 หน่วยกิต เป็ น 11 หน่วยกิต
2.5 ปรับรหัสวิชาทุกรายวิชา จาก PYM เป็ น DPP
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แบบ 1.1 (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโท)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 1.2 (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.1 (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโท)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แบบ 2.2 (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

72 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

ศึกษารายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
ศึกษารายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
เภสั ช ศาสตร์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเภสัช ศาสตร์ เพื่ อน าเสนอส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.3 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Master of Pharmacy Program in Pharmacy
เป็ น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science Program in Pharmacy
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม จาก เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ ) Master of Pharmacy (Pharmacy)
เป็ น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) Master of Science (Pharmacy)
ชื่อย่อ จาก ภ.ม. (เภสัชศาสตร์ ) M.Pharm. (Pharmacy)
เป็ น วท.ม. (เภสัชศาสตร์) M.Sc. (Pharmacy)
2.3 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ
2.3.1 ปรับรหัสวิชาทุกรายวิชา จาก PYM เป็ น MSP
2.3.2 หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
2.3.3 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก2 ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
ศึกษารายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ัติหลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.4 หลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสั ชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
คณะเภสั ชศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรหลักสู ตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 ต่อมา
ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2532 2536 2542 2544 2546 2547 2548 2552 2555 และ 2556
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งให้มีความสอดคล้องกับมาตฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาเภสัช
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสู ตร 6 ปี )
2.2 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 231 หน่วยกิต เป็ น 229 หน่วยกิต
2.3 เปลี่ยนรหัสวิชากลุ่มวิชาชีพจาก PHM เป็ น PHA และปรับเรี ยงลาดับเลข
รหัสรายวิชาใหม่
2.4 ปรับปรุ งคาอธิ บายรายวิชาและเนื้อหารายวิชาทุกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่ ม วิช าสหวิท ยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก.วิชาชีพ-บังคับ
ข.วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต

195 หน่ วยกิต
20 หน่วยกิต

193 หน่ วยกิต
-

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 114 หน่วยกิต

19 หน่วยกิต
156 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
231 หน่ วยกิต

39 หน่วยกิต
154 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
229 หน่ วยกิต

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์ ฯ สภาเภสัชกรรม

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 108 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริ บาลทาง
เภสัช กรรม (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะเภสัช ศาสตร์ ได้ผ่ า นการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.2.5

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสั ชกรรมอุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)
คณะเภสั ชศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2561) คณะเภสัช ศาสตร์ ได้รับ อนุ ญ าตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2555
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2556
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
เป็ น เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) จาก เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชอุตสาหการ)
เป็ น เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) จาก ภ.บ. (เภสัชอุตสาหการ)
เป็ น ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
2.3 กลุ่มวิชาชีพ ปรับรหัสวิชาทุกรายวิชาจาก PHM เป็ น PHA และ ปรับเนื้อหา
รายวิชาให้สอดคล้อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
2.4 ปรับเลขรหัสวิชา ทุกรายวิชา และ เรี ยงเลขรหัสวิชาใหม่
2.5 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 231 หน่วยกิต เป็ น 228 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและ
พลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์ ฯ สภาเภสัชกรรม

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 108 หน่ วยกิต ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

195 หน่ วยกิต
20 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต

192 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
-วิชาชีพ
ก.วิชาชีพ-บังคับ
ข.วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์ ฯ สภาเภสัชกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า 114 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต ไม่ น้อยกว่ า 180 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556
156 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
231 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2561
153 หน่วยกิต
147 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
228 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรเภสั ช ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสั ช
กรรมอุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ ทางคณะเภสั ชศาสตร์ กลับไปคิดเรื่ องการจัดทาหลักสู ตร
ควบระหว่ างหลักสู ตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต กับหลักสู ตร Ph.D. (Pharmacy)
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.6 หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ได้รับ อนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2532 ต่อมาได้ปรั บปรุ งหลักสู ตรในปี
การศึกษา 2538 2542 2545 2549 2550 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ตัดคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในส่ วน (แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 260 หน่วยกิต เป็ น 254 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 223 หน่วยกิต เป็ น
218 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.4.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ปรับลดจานวนหน่วยกิ ต
จาก 14 หน่วยกิต เป็ น 7 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
2.4.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต
จาก 61 หน่วยกิต เป็ น 66 หน่วยกิต
2.4.3 วิชาชีพ ยกเลิกการแบ่งกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ และ กลุ่มวิชาชีพ-เลือกบังคับ
และ ปรับลดจานวนหน่วยกิต จาก 148 หน่วยกิต เป็ น 145 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา

โครงสร้ างหลักสู ตร
ตาม มคอ.1

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

31 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือกบังคับ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตร
ตาม มคอ.1

ไม่ น้อยกว่ า 156 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 192 หน่ วยกิต
และไม่ เกิน 263 หน่ วยกิต

1 หน่วยกิต
223 หน่ วยกิต
14 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
148 หน่วยกิต
140 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
3 หน่วยกิต
218 หน่ วยกิต
7 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
145 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

260 หน่ วยกิต

254 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอน
เพิม่ เติมสาหรับนักศึกษาทีไ่ ม่ ได้ จบสายวิทยาศาสตร์ และไม่ เคยเรียนวิชาชีววิทยามาก่อน
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.7 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ แผนตะวันออก (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการแพทย์แ ผนตะวัน ออก (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่
2 ปี การศึกษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2548 2552 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต เป็ น 137 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับรหัสวิชา จาก OMD เป็ น OMC
2.4 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต เป็ น 105 หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต
เป็ น 28 หน่วยกิต
2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ จานวนหน่วยกิต จาก 73 หน่วยกิต เป็ น 77 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพบังคับ จานวนหน่วยกิตจาก 58 หน่วยกิต เป็ น 61 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพเลือก จานวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 16 หน่วยกิต
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3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
106 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
144 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
105 หน่ วยกิต
28 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ัติหลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ตะวัน ออก (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย การแพทย์แผนตะวัน ออก ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนตะวันออก (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัย การแพทย์แผนตะวันออก เพื่อนาเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ ทางหลักสู ตรเพิม่ จานวนหน่ วยกิต ในรายวิชา ระเบียบวิธีวจิ ัย จาก 1 หน่ วยกิต
เป็ น 3 หน่ วยกิต เนื่ องจากหลักสู ตรต้ องเตรียมให้ นักศึกษาเข้ าสู่ งานวิจัย
2. ในหลักสู ตรยังขาดรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ขอให้ เพิม่ รายวิชา Health information technology โดยให้ รวมถึง ระบบ ข้ อมูล
เกีย่ วกับสุ ขภาพทั้งหมด เพื่อเพิม่ พืน้ ฐานให้ นักศึกษา หรื อเพิม่ รายวิชา Bioinformation
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.8 หลักสู ตรแพทย์ แผนไทยบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
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2.1 ปรับปรุ งรายวิชาไปหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.2 ปรับจานวนหน่วยกิตรวมจาก 142 หน่วยกิต เป็ น 140 หน่วยกิต
2.3 เปลี่ยนรหัสวิชาจาก OMD เป็ น TMD
3.
โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
104 หน่ วยกิต
37 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
142 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
104 หน่ วยกิต
53 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
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ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รแพทย์แ ผนไทยบัณ ฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชาที่เหมื อนกันให้ เรี ยนร่ วมกันกับหลักสู ตรการแพทย์ แผนตะวันออก และให้ ใช้
รหัสวิชาเดียวกัน
2. ในหลักสู ตรมีรายวิชาเกีย่ วกับการศึกษาทัว่ ไป มากไป
3. ในหลักสู ตรยังขาดรายวิชาที่เกี่ยวกับเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนามาใช้ ในวิชา
การศึกษาทัว่ ไป
4. ขอให้ เพิม่ รายวิชา Health information technology โดยให้ รวมถึง ระบบ ข้ อมูล
เกีย่ วกับสุ ขภาพทั้งหมด เพื่อเพิม่ พืน้ ฐานให้ นักศึกษา หรื อเพิม่ รายวิชา Bioinformation
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติมว่ า การแพทย์ แผนไทยมักถูกมองในเชิ ง
เทคนิค ขาดการมองเชิงระบบ ในสถานการณ์ ของประเทศไทยปัจจุบัน ควรมีศูนย์ แพทย์
แผนไทย ทุกตาบล โดยให้ บริการ 3 อย่าง คือ การนวดแผนไทย การประคบด้ วย
สมุนไพรและขายยาสมุนไพร ซึ่งหากทาเช่ นนีไ้ ด้ จะเป็ นการบริการประชาชนได้ อย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะจะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุ

3.2.9 หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะนิติศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะนิติศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิ ต (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะนิ ติศาสตร์ ได้รับ
อนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
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2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาทุกรายวิชา จาก LLM เป็ น LWM ทุกรายวิชา
2.2 แบ่งหมวดรายวิชาออกเป็ น 8 หมวดวิชา ได้แก่
1. หมวดวิชากฎหมายมหาชน (Public Law)
2. หมวดวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law)
3. หมวดวิชากฎหมายเอกชน (Private Law)
4. หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
5. หมวดวิชากฎหมายธุ รกิจระหว่างประเทศ (International Business Law)
6. หมวดวิชากฎหมายโทรคมนาคม การขนส่ งและโลจิสติกส์
(Telecommunication, Transports and Logistics Law)
7. หมวดวิชากฎหมายสาธารณสุ ขและการแพทย์ (Medical and Public Health Law)
8. หมวดวิชากฎหมายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Law)
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ 2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวม
หมวดวิชา
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาด้วยตนเอง
การสอบประมวลความรู ้
จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
ไม่นบั หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

3-6 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่นบั หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
ไม่นบั หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
ไม่นบั หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับ ปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิ ต (หลัก สู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะนิติศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะนิติศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ เพิม่ กรณีศึกษา เรื่ องการคอร์ รัปชั นทีผ่ ่ านการพิพากษาไปแล้ ว
ในรายวิชา LWM 690 ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.10 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรศิลปบัณ ฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 และ 2555
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต เป็ น 143 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 104 หน่วยกิต เป็ น 107 หน่วยกิต
2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต
เป็ น 30 หน่วยกิต
2.4.2 เปิ ดกลุ่มวิชาโท สาหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ ที่ตอ้ งการเรี ยนวิชาโท
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
ก. หมวดวิชาหลัก
ข. หมวดวิชาเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาสนับสนุน
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
104 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
142 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
107 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
143 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้ า ที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
(หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปะและการออกแบบ ได้ผ่ านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 สิ งหาคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิล ปบ ณ
ั ฑิต สาขาวิช า
การออกแบบภายใน (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปะและการออกแบบ เพื่ อ น าเสนอส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไข ข้ อ 8 อาชี พที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา ควรนาอาชี พที่
เด่ น และน่ าสนใจมาไว้เป็ นลาดับแรก
2. ขอให้ แก้ไขชื่ อรายวิชาภาษาไทย ดังรายวิชาต่ อไปนี้
- INT 421 การออกแบบภายในวิชาชีพ ควรแก้ไขเป็ น การออกแบบภายในแบบมือ
อาชีพ และเมื่ออ่านคาอธิบายรายวิชาแล้วยังไม่ เห็นถึงความเป็ นมืออาชีพ
- ART 122 วาดเส้ นเพื่อการสื่ อสาร ควรแก้ไขเป็ น การวาดเส้ นเพื่อการสื่ อสาร
- INT 233 การเขียนแบบวิชาชีพ ไม่ ควรใช้ คาว่า วิชาชีพ
- INT 382 ทฤษฎีและองค์ ประกอบในการออกแบบพื้นที่ว่าง ควรพิจารณาแก้ ไข
คาว่า “พืน้ ทีว่ ่าง”
- INT 383 คอมพิวเตอร์ 3 มิติเพื่องานออกแบบภายใน ไม่ ควรใช้ คาว่ า
“คอมพิวเตอร์ 3 มิติ”
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3. ขอให้ แก้ไขชื่ อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ตรงกัน ดังรายวิชาต่ อไปนี้
- INT 233 การเขียนแบบวิชาชีพ (Professional Working Drawing)
- INT 383 คอมพิ ว เตอร์ 3 มิ ติ เ พื่ องานออกแบบภายใน (3D Computer
Rendering for Interior Design)
- INT 483 การจัดการและการบริ หารโครงการออกแบบภายใน (Interior Design
Project Management and Marketing)
- INT 484 การจั ด การและการบริ ห ารการก่ อ สร้ างและพื้ น ที่ ภ ายนอกอาคาร
(Interior Design Construction and Facility Management)
3. ขอให้ แก้ไขคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ ตรงกัน ดังรายวิชาต่ อไปนี้
- ART 118 การออกแบบเบื้องต้ น คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยระบุคาว่ า “ ทัศนธาตุ
ทางศิลปะ” แต่ คาอธิบายรายวิชาอังกฤษไม่ ได้ ระบุคานี้
- INT 341 งานระบบและเทคโนโลยีภายในอาคาร คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยระบุคา
ว่า “และแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน” แต่ คาอธิบายรายวิชาอังกฤษไม่ ได้ ระบุคานี้
- ART 122 วาดเส้ นเพื่อการสื่ อสาร
- INT 240 วัสดุและการก่ อสร้ าง 1
4. รายวิชา INT 341 งานระบบและเทคโนโลยีภายในอาคาร ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่ อง Smart
building
5. รายวิชา INT 232 คอมพิวเตอร์ เพื่ องานออกแบบภายใน รายละเอียดของคาอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษมีน้อยกว่าภาษาไทย
6. ขอให้ เพิม่ กรณีศึกษา ด้ วย
7. ขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถูกต้ องอีกครั้ งหนึ่ ง เนื่ องจาก การ
เขียนชื่ อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการเขียนคาอธิบายรายวิช าภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยให้ มีเนื้อหาตรงกัน และให้ ผ้ อู ่ านเข้ าใจได้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.11 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ าย (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะภาพถ่าย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะ
ศิล ปะและการออกแบบ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 136 หน่วยกิต เป็ น 134 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2556)
2.4 ปรับปรุ งหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 วิชาชีพ-บังคับ ปรับหน่วยกิต จาก 71 หน่วยกิต เป็ น 65 หน่วยกิต
2.4.2 วิชาชีพ-เลือก ปรับหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต
2.5 เปิ ดกลุ่มวิชาโท สาหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ และสาขาวิชาอื่นๆ
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

98 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
136 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
98 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิช าศิล ปะภาพถ่า ย
(หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปะและการออกแบบ ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 สิ งหาคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
ภาพถ่าย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไข ข้ อ 8 อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ ห ลั งส าเร็ จ การศึ ก ษา จาก ผู้ ช่ วย
ช่ างภาพ เป็ น ผู้ออกแบบภาพถ่ าย และเพิม่ อีก 1 อาชีพ คือ นักจัดงานแสดงภาพ
2. ขอให้ แ ก้ ไ ขรายวิ ช า PHO 211 สุ น ทรี ย ทางภาพถ่ า ย โดยให้ ค าอธิ บ ายรายวิ ช า
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษตรงกัน
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3. รายวิ ช า PHO 231 ห้ อ งปฎิ บั ติ ก ารภาพถ่ า ย ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า “equipments” เป็ น
“equipment” และคาว่า (4” X 5” 6 cm X 6 cm) เป็ น (4” x 5” and 6 cm x 6 cm)
4. ขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชา PHO 377 จาก วิดีโอ อาร์ ต เป็ น ศิลปะวีดิทัศน์ และ แก้ ไข
คาว่า “วิดีทศั น์ ” เป็ น “วีดิทศั น์ ” ด้ วย
5. ขอให้ เพิม่ เนื้อหาวิชา ในรายวิชาดังนี้
5.1 PHO 365 ภาพถ่ ายเชิงพาณิชย์ เพิม่ เรื่ อง การถ่ ายภาพพระเครื่ อง
5.2 PHO 241 กระบวนการพิมพ์ภาพถ่ าย เพิม่ เรื่ อง ดิจิทลั รู ปแบบการจัดเตรียม
แฟ้ มข้ อมูลภาพ สาหรับการจัดพิมพ์ ภาพขนาด
5.3 PHO 471 ภาพถ่ ายดิจิทลั ขั้นสู ง เพิม่ เรื่ อง การใช้ โดรนในการถ่ ายภาพมุมสู ง
6. ขอให้ เพิม่ กรณีศึกษา ในรายวิชา PHO 392 ธุรกิจการถ่ ายภาพ
7. ขอให้ ทบทวนรายวิชา PHO 472 การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ว่ าในหลักสู ตรนี้ควรเรี ยน
หรื อไม่
8. ขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถูกต้ องอีกครั้ งหนึ่ ง เนื่ องจากการ
เขียนชื่ อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการเขียนคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยให้ มีเนื้อหาตรงกัน และให้ ผ้ อู ่ านเข้ าใจได้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.12 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ
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ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ตรศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิล ป์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) คณะศิลปะและการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 139 หน่วยกิต เป็ น 137 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 หมวดวิชาเฉพาะ มีการปรับปรุ ง ดังนี้
2.4.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็ น
12 หน่วยกิต
2.4.2 วิชาชีพปรับลดจานวนหน่วยกิตจาก 92 หน่วยกิต เป็ น 89 หน่วยกิต
2.4.3 วิชาโท สาหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ ที่ตอ้ งการเรี ยนวิชาโท
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
101 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
101 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
89 หน่วยกิต
80 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

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

6 หน่ วยกิต
139 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ัติหลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
(หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปะและการออกแบบ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 สิ งหาคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ต รศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิช าการ
ออกแบบนิเทศศิล ป์ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปะและการออกแบบ เพื่อนาเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แก้ ไข ข้ อ 8 อาชี พที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็ จการศึ กษา ควรนาอาชี พ ที่เด่ น
และมี ความน่ าสนใจขึ้นก่ อน สาหรั บ อาชี พ นั กออกแบบสิ่ งพิมพ์ ที่ระบุ ม านั้ น ดู
ล้าสมัย
2. แก้ไขคาว่า “ดิจิตอล” เป็ น “ดิจิทลั ”
3. แก้ไขคาว่า “จอทัชสกรีน” เป็ น “จอภาพแบบสั มผัส”
4. แก้ไขคาว่า “อาทิ” เป็ น “เช่ น”
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5. ขอให้ ตรวจสอบและแก้ ไ ขชื่ อรายวิ ช าภาษาไทยที่ ใ ช้ ค าว่ า “ประมวล” แต่
ภาษาอังกฤษ ใช้ คาว่า “Survey” เนื่องจากมีความหมายไม่ ตรงกัน
6. ขอให้ ตรวจสอบ ชื่ อรายวิชา VCD 474 การนาเสนอผลงาน (Portfolio) เนื่ องจากชื่ อ
รายวิชาภาษาอังกฤษไม่ น่าจะใช้ คานี้
7. ขอให้ แ ก้ ไ ข ชื่ อ รายวิช า VCD 242 การออกแบบเว็บ ไซต์ ควรแก้ ไ ขเป็ น “การ
ออกแบบหน้ าเว็บ”
8. ขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถูกต้ องอีกครั้ งหนึ่ ง เนื่ องจากการ
เขียนชื่ อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการเขียนคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยให้ มีเนื้อหาตรงกัน และให้ ผ้ อู ่ านเข้ าใจได้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.13 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2560) คณะศิลปะและการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้ส อดคล้องกับ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 133 หน่วยกิต เป็ น 131 หน่วยกิต
2.3 ปรั บ ปรุ งรายวิช าในหมวดศึ ก ษาทัว่ ไปให้ส อดคล้องกับ หลัก สู ตรหมวดวิช า
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
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2.4 เปิ ดกลุ่มวิชาโท สาหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ ที่ตอ้ งการเรี ยนวิชาโท ไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

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

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
95 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
133 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
95 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
131 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปะและการออกแบบ ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 สิ งหาคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรับปรุ งและให้ก ารรับ รองหลัก สู ต รศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณ ฑ์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปะและการออกแบบ เพื่ อนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชาในหลักสู ตรที่เกี่ยวกับ “การออกแบบ” อาจต้ องคานึงถึง การนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ ในการออกแบบด้ วย เช่ น 3D Printer
2. รายวิชา PRD 402 การออกแบบอุปกรณ์ การแพทย์ รายวิชานี้น่าจะอยู่ในสาขาวิชา
ชีวการแพทย์
3. รายวิชา PRD 404 การออกแบบผลิตภัณฑ์ สาหรับวิศวกร ชื่ อรายวิชาไม่ น่าจะถูกต้ อง
เนื่องจากเป็ นกระบวนการออกแบบของผลิตภัณฑ์ ไม่ น่าเกีย่ วข้ องกับวิศวกร
4. ขอให้ แก้ ไขรายวิชา PRD 323 การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน เนื่ องจากชื่ อ
รายวิชากับคาอธิบายรายวิชาไม่ ตรงกัน ควรแก้ ไขโดยคานึงถึงการใช้ การบารุ งรั กษา
และการแก้ไขปัญหา
5. ขอให้ ทางหลัก สู ตรกลับ ไปตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถูก ต้ อ งอีกครั้ งหนึ่ ง เนื่ องจากการ
เขียนชื่ อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการเขียนคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยให้ มีเนื้อหาตรงกัน และให้ ผ้ อู ่ านเข้ าใจได้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.14 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่ นดีไซน์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
แฟชัน่ ดีไซน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิช าแฟชั น่ ดีไ ซน์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปะและการออกแบบ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2544 ต่อมา
ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2550 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 139 หน่วยกิต เป็ น 134 หน่วยกิต
2.3 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จาก 101 หน่วยกิต เป็ น 98 หน่วยกิต
2.5 เปิ ดวิชาโทสาหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

101 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
86 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
139 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
98 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ัติหลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 19 สิ งหาคม 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชัน่
ดีไซน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขาดความรู้ พื้นฐานของผ้ า เช่ น ผ้ าไหม ผ้ าฝ้ าย ผ้ าใยสั งเคราะห์ ผ้ าใบฯลฯ รวมถึง
ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ และการใช้ งาน การดูแล
รักษา การซัก การทาความสะอาด การรีด และการซ่ อมฯลฯ
2. ขาดความรู้ เรื่ องการเดินแฟชั่ น และการจัดงานแสดงแฟชั่ น
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3. ขาดความรู้ เกี่ย วกับ การใช้ คอมพิ ว เตอร์ ในงานออกแบบจั ด ท าเครื่ อ งแต่ งกาย และ
การบูรณาการคอมพิวเตอร์ กบั ชุ ดเสื้ อผ้า
4. ขอให้ เพิม่ กรณีศึกษา เข้ าไปในหลักสู ตรด้ วย
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.15 หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะบัญชี
คาขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะบัญชี
ข้ อเท็จจริง
1. หลั ก สู ตรบั ญ ชี บ ั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ตรนานาชาติ ) (หล กั สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะบัญชี ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 126 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็ น 90 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต
เป็ น 36 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็ น 54 หน่วยกิต
2.4 เปิ ดวิชาโทสาหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา
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3. โครงสร้ า งหลัก สู ตรภายหลัง การปรับ ปรุ งแก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า งหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
90 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
126 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะบัญชี ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
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ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร
นานาชาติ) (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะบัญชี เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หลายวิช าในหลักสู ตรมีเนื้ อหาวิชากว้ างเกินไป และบางวิชาเขียนแล้ วอ่ านไม่ เข้ าใจ
เช่ น วิชา IAC 411 ปัญหาการสอบบัญชี
2. ขอให้ แ ก้ ไ ขค าอธิ บ ายรายวิช า IAC 461 การบั ญ ชี ร ะหว่ างประเทศ โดยแก้ จ าก
“ประเทศแม็กซิโก” เป็ น “กลุ่มประเทศอาเซียน”
3. รายวิชา IAC 426 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี รายวิชานี้
ไม่ จาเป็ นต้ องวิเคราะห์ ออกแบบระบบ ควรเปลี่ยนเป็ นการอนุวัตระบบสารสนเทศการ
บัญชี มากกว่ าที่จะรวมการศึ กษาความต้ องการ การจัดทามาตรฐานข้ อมู ล การเลือก
ระบบ การจัดตั้งระบบ การเปลีย่ นข้ อมูล การฝึ กอบรม และการใช้ งาน
4. ขอให้ แก้ ไขคาอธิบายรายวิชา IAC 475 การบัญชี และการเงินขั้นสู ง เนื่ องจากอ่ านแล้ ว
ยังไม่ มีหัวข้ อทีจ่ ะเรียนว่าเรียนเรื่ องอะไรบ้ าง
5. ขอให้ แ ก้ ไ ขค าอธิ บ ายรายวิช า IAC 463 การบั ญ ชี นิ ติ เวช ควรอธิ บ ายรู ป แบบของ
พยานหลักฐาน
6. ให้ ยกตัวอย่ างทฤษฎีที่มีความซับซ้ อน ของรายวิชา 473 ทฤษฎีและการปฎิบัติทางการ
บัญชี ข้ นั สู ง ว่ ามีอะไรบ้ าง ให้ เขียนเป็ นหัวข้ อ
7. ขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถูกต้ องอีกครั้ งหนึ่ ง เนื่ องจากการ
เขียนชื่ อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการเขียนคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยให้ มีเนื้อหาตรงกัน และให้ ผ้ อู ่ านเข้ าใจได้
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.16 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 ต่อมา
ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็ น 133 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 เปิ ดรายวิชาโทสาหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาบังคับร่ วม
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
กลุ่มวิชาบังคับสาขา

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.
มคอ.1
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
58 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
97 หน่ วยกิต
61 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
-วิชาเอกเลือก
-วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.
มคอ.1

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

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

21 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
21 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
133 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่ อ สาร (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิ ล ปศาสตร์ ได้ ผ่ านการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไข ข้ อ 8. อาชี พ ที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็ จการศึ กษา โดยให้ สลับงาน
สาคัญขึน้ ก่อน
2. ขอให้ แก้ไขชื่ อวิชา ดังนี้
จาก THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป็ น THA 220 การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิ ทธิผล
จาก THA 221 การพัฒนาการฟังและการพูด
เป็ น THA 221 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
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จาก THA 223 พัฒนาการอ่านและการเขียน
เป็ น THA 223 การพัฒนาการอ่านและการเขียน
จาก THA 330 การพูดอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
เป็ น THA 330 การพูดอย่างมีประสิ ทธิผล
จาก THA 324 เทคนิคการจัดอบรมและการประชุ ม
เป็ น THA 324 เทคนิคการจัดอบรมและการประชุ มวิชาการ
3. ขอให้ ต รวจสอบชื่ อรายวิช า THA 427 การใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อสาร เนื่ องจากอ่ าน
แล้วยังไม่ เข้ าใจ และควรเขียนในคาอธิบายรายวิชาให้ ชัดเจน ว่าจะเรียน จะสอนอะไร
4. หลักสู ตรยังขาดจิตวิทยาในการสื่ อสาร ที่เป็ นภาพรวม และกาหนดเป้ าหมาย ก่ อนการ
ใช้ ภาษาเป็ นเครื่ องมือ เช่ น วาทกรรมการเมือง การต่ อรอง การชั กชวนฯลฯ อีกทั้งยัง
ขาดเนื้อหาวิชา ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
- ภาษาไทยในสื่ อออนไลน์
- องค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานภาษาไทย โดยให้ รวมถึง การจัดทาพจนานุกรม การ
บัญญัติศัพท์ และการจัดทารู ปแบบการใช้ คาทับศัพท์
- เทคโนโลยีในการแปลภาษา
- การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการฟัง พูด
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม
3.2.17

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2550 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็ น 136 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรั บ รายวิ ช าโทส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาวิ ช า
ภาษาอังกฤษเป็ นวิช าโท ให้เลื อกเรี ยนรายวิช าไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิ ตโดยต้องได้รับความเห็ น ชอบจาก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ก.วิชาพื้นฐานทางภาษา
ข.วิชาบังคับสาขา
-กลุ่มวิชาเอกเลือก
-กลุ่มวิชาโทหรื อวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
61 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
100 หน่ วยกิต
67 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
136 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิ ล ปศาสตร์ เพื่ อน าเสนอส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ไขชื่ อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ตรงกัน เช่ น รายวิชา
ENG 343 การฟั ง -การพู ด เชิ ง วิ ช าการ โดยเพิ่ ม ค าว่ า “ทั ก ษะ” เข้ า ไป เพราะชื่ อ
ภาษาอังกฤษ มีคาว่า “Skills”
2. ขอให้ แก้ไขชื่ อรายวิชา ดังนี้
จาก ENG 364 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 1
เป็ น ENG 364 ภาษาอังกฤษในงานการจัดการโรงแรม 1
จาก ENG 369 ภาษาอังกฤษเพื่อสายการบิน
เป็ น ENG 369 ภาษาอังกฤษในงานสายการบิน
3. การจัดทาหลักสู ตร ให้ ดูตัวอย่ างของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดย
เน้ นการถ่ ายทอด ไม่ ควรทาหลักสู ตรทีใ่ ช้ ภาษาอังกฤษในชี วติ ประจาวัน
4. เนื่องจากยังมีคาผิด พิมพ์ตกหล่ น และชื่ อรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่ ตรงกัน
หลายวิชา ดังนั้นจึงขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.18 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2550 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จาก หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
Bachelor of Arts, Program in Islamic Studies and Arabic Language
เป็ น หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
Bachelor of Arts Program in Islamic Sciences and Arab Studies
2.2 เปลี่ยนชื่อปริ ญญาและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย จาก ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ)
เป็ น ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา)
ภาษาอังกฤษ จาก Bachelor of Arts (Islamic Studies and Arabic Language)
เป็ น Bachelor of Arts (Islamic Sciences and Arab Studies)
2.3 เปลี่ยนอักษรย่อปริ ญญา
ภาษาไทย จาก ศศ.บ. (อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ)
เป็ น ศศ.บ. (วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา)
ภาษาอังกฤษ จาก B.A. (Islamic Studies and Arabic Language)
เป็ น B.A. (Islamic Sciences and Arab Studies)
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2.4 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
จาก อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
(Islamic Studies and Arabic Language)
เป็ น วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
(Islamic Sciences and Arab Studies)
2.5 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.6 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็ น 132 หน่วยกิต
2.7 หมวดวิชาเฉพาะ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 99 หน่วยกิต เป็ น 96 หน่วยกิต
2.8 วิชาโทปรับจานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาบังคับ
-วิชาเอกเลือก
-วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
54 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
96 หน่ วยกิต
54 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับ ปรุ ง และให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิท ยาการ
อิส ลามและอาหรับ ศึก ษา (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปศาสตร์ ได้ผ่ านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ แก้ ไขคุณวุฒิการศึกษา ของ อ.สมัย เจริญช่ าง ให้ ถูกต้ อง
2. ขอให้ เพิ่มเนื้อหาวิชา เรื่ อง ประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของอิสลาม เพื่อให้ คนรุ่ น
ใหม่ ได้ ศึกษา
3. ขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบและแก้ ไขคาผิดให้ ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.19 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ป่ ุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2540 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
-วิชาบังคับร่ วม
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
-กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
102 หน่ วยกิต
69 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
138 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
66 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับ ปรุ ง และให้ก ารรับ รองหลัก สู ต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาญี ่ป่ ุ น
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลัก สู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ภาษาญี ่ป่ ุ น (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะศิล ปศาสตร์ เพื่ อ น าเสนอส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ เพิ่มเนื้อหาในคาอธิบายรายวิชา JPN 481 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบภาษาญี่ปุ่น
และภาษาไทย เนื่ องจากไม่ มีรายละเอียดว่ าจะสอนเนื้อหาอะไร โดยแยกออกมาเป็ น
เรื่ องย่อยๆ
2. ขอให้ เพิม่ เนื้อหาในคาอธิบายรายวิชา JPN 482 การสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรมไทย-ญีป่ ุ่ น
และ รายวิชา JPN 483 สั มมนาภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ น โดยทั้งสองรายวิชานี้
ควรกล่าวถึง การสื่ อสารข้ ามวัฒนธรรมในด้ านการทางานในอุตสาหกรรม การสื่ อสาร
ระหว่ างนักท่ องเที่ยว และการสื่ อสารระหว่ างแพทย์ -ผู้ป่วย ฯลฯ จะได้ เห็นเนื้ อหา
มากขึน้ ทั้งนีข้ อให้ ตรวจสอบรายวิชาอื่นๆ และเพิม่ เติมเนื้อหาให้ ครบถ้ วนด้ วย
3. ขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบและแก้ ไขคาผิดให้ ถูกต้ อง
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.20 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
คณะวิศวกรรมชี วการแพทย์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมชีว การแพทย์ (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2549 2550 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 148 หน่วยกิต เป็ น 143 หน่วยกิต
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับลดจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชำเฉพำะจำก 110 หน่วยกิต เป็ น 107 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ ปรับลดจำนวนหน่วยกิตจำก 51 หน่วยกิต
เป็ น 35 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชำชี พ ปรับเพิ่มจำนวนหน่ วยกิ ตจำก 59 หน่ วยกิ ต เป็ น 72 หน่ วยกิ ต
รำยละเอียด ดังนี้
1) กลุ่มวิชำชี พ-บังคับ ปรับเพิ่มหน่ วยกิ ต จำก 50 หน่ วยกิ ต
เป็ น 66 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชำชีพ-เลือก ปรับลดจำนวนหน่วยกิต จำก 9 หน่วยกิต
เป็ น 6 หน่วยกิต
3) ปรับจำกแขนงวิชำกำรประมวลผลสัญญำณทำงกำรแพทย์
เป็ น กลุ่มรำยวิชำทำงอุตสำหกรรมเครื่ องมือแพทย์
4) ปรับจำกแขนงวิชำเวชสำรสนเทศศำสตร์ เป็ น กลุ่มรำยวิชำทำง
โทรเวชกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศสุ ขภำพ
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5) ปรั บ จำกแขนงวิ ช ำวิ ศ วกรรมชี ว ภำพ เป็ น กลุ่ ม วิ ช ำชี พ เลื อ กทำง
วิศวกรรมคลินิก
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
110 หน่ วยกิต
51 หน่วยกิต
59 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
148 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
107 หน่ วยกิต
35 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
143 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีว การแพทย์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะวิศ วกรรมชีว การแพทย์ ได้ผ่ านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
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2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อนาเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรทาหลักสู ตรให้ เน้ นด้ านการออกแบบ และสร้ างเครื่ องมือทางการแพทย์ ให้ มากขึน้
2. ขอให้ เพิม่ ข้ อมูลในหมวดที่ 7 การประกับคุณภาพหลักสู ตร ให้ ครบถ้ วน
3. เนื่ อ งจากยังมี ค าผิด และพิ ม พ์ ต กหล่ น อีก มาก ดั งนั้ นจึ งขอให้ ท างหลัก สู ต รกลับ ไป
ตรวจสอบและแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.21 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมไฟฟ้ า และคอมพิว เตอร์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
(หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ได้รับ อนุ ญ าตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่ อภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
ปรับปรุ งรายวิชา แผน ก แบบ ก 2 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
ปรับข้อกาหนด
จาก นัก ศึ ก ษาที่ วุฒิ ไ ม่ ต รงจะต้องลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าเสริ ม พื้ น ฐาน ตาม
ความเห็นของหัวหน้าหลักสู ตรหรื อคณะกรรมการหลักสู ตร และไม่นบั รวม
เป็ นหน่วยกิตของหลักสู ตร
เป็ น นัก ศึ กษาที่ วุฒิ ไม่ตรงจะต้องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิช าเสริ ม พื้ นฐานโดยให้
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 และตามความเห็ น ของหั วหน้าหลัก สู ต รหรื อ คณะกรรมการ
หลักสู ตร และไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิตของหลักสู ตร
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ 1
ศึกษารายวิชา
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ก แบบ ก2
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับ ปรุ งและให้ก ารรับ รองหลัก สู ต รวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิศ วกรรมไฟฟ้ า และคอมพิวเตอร์ (หลัก สู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ
นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชาในหลักสู ตรยังไม่ มีจุดเด่ น และไม่ เห็นมีวิชาด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ าที่ก้าวหน้ าใน
หมวดวิชาบังคับเลย
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และ ข้ อ 11.2
สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรม ที่เขียนมานั้ น อ่ านแล้ วยังไม่
ประทับใจเกีย่ วกับบทบาทของสาขาวิชานี้ ต่ อเศรษฐกิจและสั งคม
3. ขอให้ เพิ่ ม เนื้ อ หาในค าอธิ บ ายวิ ช า ECE 663 การสื่ อ สารข้ อ มู ล และการเชื่ อ มโยง
เครื อข่ าย โดยเพิม่ เนื้อหาเรื่ อง ความคุ้มทุน และการเชื่ อมต่ อเข้ ากับกริด
4. ขอให้ ทางหลักสู ตรกลับไปตรวจสอบคาผิด และแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.22 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2531
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2546 2551 2552 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 149 หน่วยกิต เป็ น 147 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 เปลี่ยนชื่ อกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็ นกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.4.2 เปลี่ ยนชื่ อกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิชาชี พ เป็ นกลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรม
2.4.3 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาชีพ เป็ นกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มวิชาบังคับ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต
เป็ น 45 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเลือก ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต
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3) เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาชีพ – บังคับเฉพาะแขนง
เป็ น กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง ปรับลดจานวนแขนง
จาก 3 แขนง แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่ อสาร
แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เป็ น 2 แขนง แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
-กลุ่มวิชาบังคับ
-กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง
-กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.
มคอ.1

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
111 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

-

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

14 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
149 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
111 หน่ วยกิต
35 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
76 หน่ วยกิต
45 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
147 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ขอให้ หาเครื่ องมือใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน เพิ่มขึน้ และยังมีคาสะกดผิดอยู่
หลายจุด ดังนั้นจึงขอให้ กลับไปตรวจสอบคาผิด และแก้ ไขให้ ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.23 หลัก สู ต รวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมเครื่ อ งกล (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) วิท ยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2531 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2. 1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2556)
2.3 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 148 หน่วยกิต เป็ น 142 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็ นกลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.4.2 เปลี่ ยนชื่ อกลุ่ มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิชาชี พ เป็ น กลุ่ ม วิชาพื้ นฐานทาง
วิศวกรรม จานวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต ปรับเป็ น 35 หน่วยกิต
2.4.3 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาชีพ เป็ นกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2) กลุ่มวิชาเลือก ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต
เป็ น 15 หน่วยกิต และเปลี่ยนชื่อแขนงวิชา เป็ นกลุ่มวิชา ดังนี้
1. จาก แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลหลัก
เป็ น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่ องกลและระบบราง
2. จาก แขนงวิศวกรรมพลังงาน
เป็ น กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงานและเกษตร และเปลี่ยน
จานวนหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
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3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
-กลุ่มวิชาบังคับ
-กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.
มคอ.1

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
110 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

-

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

36 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
148 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
106 หน่ วยกิต
56 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
50 หน่ วยกิต
35 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
142 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ ม ัติหลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหล กั สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิศ วกรรมเครื่ อ งกล (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ หาเครื่ องมือใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบการเรียนการสอน
2. หลักสู ตรนีย้ งั ไม่ ทนั เทคโนโลยีใหม่ ๆ ควรคิดว่ าจะนา 3D มาใช้ ทาอะไรได้ บ้าง และควร
คานึงถึง Industry 4.0 และ Thailand 4.0 ด้ วย
3. รายวิชา MEN 362 กรรมวิธีการผลิต ยังคงสอนเนื้อหาแบบเดิมๆ
4. ยังมี ค าสะกดผิด อยู่ ห ลายจุ ด ดั งนั้ น จึ งขอให้ กลับ ไปตรวจสอบค าผิด และแก้ ไขให้
ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติชุม
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3.2.24

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2532 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2. 1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2556)
2.3 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต เป็ น 142 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็ นกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.4.2 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาพี้นฐานวิชาชีพ เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม
2.4.3 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาชีพ เป็ น กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
2.4.4 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาเลือก ดังนี้
จาก แขนงวิชาระบบการจัดการอุตสาหกรรม
เป็ น กลุ่มวิชาระบบการจัดการ
จาก แขนงวิชาระบบการผลิต
เป็ น กลุ่มวิชาระบบการผลิต
จาก แขนงวิชาระบบการออกแบบ
เป็ น กลุ่มวิชาระบบการออกแบบ
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จาก แขนงวิชาระบบการจัดการพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
เป็ น กลุ่มวิชาระบบการจัดการพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
-กลุ่มวิชาบังคับ
-กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.
มคอ.1

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
106 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

-

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

31 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
144 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
106 หน่ วยกิต
52 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
54 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
142 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอปรับปรุ ง และให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าวิศ วกรรมอุ ตสาหการ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ เพื่ อน าเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ หาเครื่ องมือใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบการเรียนการสอน
2. ยังมี ค าสะกดผิด อยู่ เยอะมาก ดั งนั้ นจึ งขอให้ กลับ ไปตรวจสอบค าผิด และแก้ ไขให้
ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.25 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2532
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.3 ปรับจานวนหน่วยกิต รวม จาก 147 หน่วยกิต เป็ น 145 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จาก วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.4.2 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จาก วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.4.3 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จาก วิชาชีพ เป็ น วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาชีพ-บังคับ เป็ นกลุ่มวิชาบังคับ
2) เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาชีพ-เลือก เป็ นกลุ่มวิชาเลือก
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3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
-กลุ่มวิชาบังคับ
-กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.
มคอ.1

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
109 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

-

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

22 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
147 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
109 หน่ วยกิต
43 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต
66 หน่ วยกิต
57 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
145 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลัก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ หาเครื่ องมือใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบการเรียนการสอน
2. รายวิชา CHE 313 การปฎิบัติการถ่ ายโอนมวล เขียนคาอธิบายรายวิชามาน้ อยไป ควร
เพิม่ หัวข้ อวิชาทีจ่ ะสอนให้ ครบ
3. ขอรายละเอียดของรายวิช า CHE 322 อุ ณ หพลศาสตร์ วิศวกรรมเคมี 2 ว่ ามี ค วาม
แตกต่ างจากรายวิชา CHE 321 อุณหพลศาสตร์ วศิ วกรรมเคมี 1 อย่ างไร
4. ขอให้ เพิ่ ม การดู งาน หรื อ Case Study ของรายวิช า CHE 441 การออกแบบโรงงาน
วิศวกรรมเคมี และ CHE 427 วิศวกรรมกลัน่ นา้ มัน
5. ยังมี ค าสะกดผิด อยู่ ห ลายจุ ด ดั งนั้ น จึ งขอให้ กลับ ไปตรวจสอบค าผิด และแก้ ไขให้
ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.26 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2532
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2549 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2556)
2.3 ปรับจานวนหน่วยกิตรวม จาก 152 หน่วยกิต เป็ น 150 หน่วยกิต
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จาก วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.4.2 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จาก พื้นฐานวิชาชีพ
เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.4.3 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาชีพ เป็ นกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ เป็ นกลุ่มวิชาบังคับ
2) เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาจากวิชาชีพ-เลือก เป็ นกลุ่มวิชาเลือก
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3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
-กลุ่มวิชาบังคับ
-กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
114 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

-

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

32 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
55 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
152 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
114 หน่ วยกิต
53 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
61 หน่ วยกิต
55 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
150 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ หาเครื่ องมือใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบการเรียนการสอน
2. ขอให้ แก้ ไขอาชี พ ในหมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชี พที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ข้ อ 8.1 ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมโยธา เนื่ องจากอาชี พที่ระบุ มาไม่ น่าจะเป็ นไปได้
และควรเขียนแยกตามกลุ่มวิชาเลือก
3. ยังมี ค าสะกดผิด อยู่ ห ลายจุ ด ดั งนั้ น จึ งขอให้ กลับ ไปตรวจสอบค าผิด และแก้ ไขให้
ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.2.27 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ (หลัก สู ต ร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ได้รับ อนุ ญ าตให้เปิ ดด าเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่
1 ปี การศึกษา 2534 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 143 หน่วยกิต เป็ น 127 หน่วยกิต
2.3 ปรั บ ปรุ งรายวิช าในหมวดศึ ก ษาทัว่ ไปให้ส อดคล้องกับ หลัก สู ตรหมวดวิช า
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 หมวดวิชาเฉพาะ ปรับจานวนหน่วยกิตจาก 105 หน่วยกิต
เป็ น 91 หน่วยกิต
2.4.2 ยกเลิก วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ จานวน 21 หน่วยกิต
และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 14 หน่วยกิต เปลี่ยนชื่อเป็ น
วิชาแกน จานวน 36 หน่วยกิต
2.4.3 วิชาชีพ-บังคับ เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา เป็ น วิชาเฉพาะด้าน
ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต เป็ น 46 หน่วยกิต
2.4.4 วิชาชีพ-เลือก เปลี่ยนชื่ อกลุ่มวิชา เป็ น วิชาเลือก
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3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาแกน
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาเฉพาะด้าน
-วิชาชีพ-เลือก
-วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ กระทรวง ศธ.
มคอ.1

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
105 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
143 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
91 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
127 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าวิศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ เพื่ อน าเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ หาเครื่ องมือใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบการเรียนการสอน
2. เนื้อหาวิชายังขาดเรื่ อง IOT และ 3D Printing
3. ยังมี ค าสะกดผิด อยู่ ห ลายจุ ด ดั งนั้ น จึ งขอให้ กลับ ไปตรวจสอบค าผิด และแก้ ไขให้
ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.28 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ขออนุ มตั ิ ปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรองหลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้อ ม (หลัก สู ต ร
ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ได้รับ อนุ ญ าตให้เปิ ดดาเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่
1 ปี การศึกษา 2540 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1)
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 147 หน่วยกิต เป็ น 142 หน่วยกิต
2.3 ปรั บ ปรุ งรายวิช าในหมวดศึ ก ษาทัว่ ไปให้ส อดคล้องกับ หลัก สู ตรหมวดวิช า
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2.4 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จาก วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เป็ นกลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.4.2 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จาก พื้นฐานวิชาชีพ
เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.4.3 เปลี่ยนชื่อจากวิชาชีพ เป็ น วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปลี่ยนชื่อจากวิชาชีพ-บังคับ เป็ น กลุ่มวิชาบังคับ
2) เปลี่ยนชื่อจากวิชาชีพ-เลือก เป็ น กลุ่มวิชาเลือก
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ-บังคับ
-กลุ่มวิชาบังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
-กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

109 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต

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

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
106 หน่ วยกิต
50 หน่ วยกิต
-

-

21 หน่วยกิต

35 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
147 หน่ วยกิต

29 หน่วยกิต
56 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
142 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
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ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าวิศ วกรรมสิ่ งแวดล้อม (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ เพื่ อ น าเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ขอให้ ทางหลักสู ตรนานักศึกษาไปชมสถานทีต่ ่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2.29 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสู ตรปรับปรุ งพ.ศ.
2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2545
ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2546 2551 และ 2555
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 โครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็ น 142 หน่วยกิต
2.3 ปรั บ ปรุ งรายวิช าในหมวดศึ ก ษาทัว่ ไปให้ส อดคล้องกับ หลัก สู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
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2.4 ปรับปรุ งรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.1 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็ น กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.4.2 เปลี่ ย นชื่ อ กลุ่ ม วิ ช า จากวิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ เป็ น กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิศวกรรม และปรับจานวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิต เป็ น 35 หน่วยกิต
2.4.3 เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากวิชาชีพ เป็ นวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม และปรับ
จานวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต เป็ น 50 หน่วยกิต
1) เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาชีพ – บังคับ เป็ น กลุ่มวิชาบังคับ และ
ปรับจานวนหน่วยกิตจาก 39 หน่วยกิต เป็ น 38 หน่วยกิต
2) เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาชีพ-เลือก เป็ น กลุ่มวิชาเลือก
3. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2555 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
-วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
-วิชาชีพ-บังคับ
-กลุ่มวิชาบังคับ

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
108 หน่ วยกิต
21 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

36 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
106 หน่ วยกิต
56 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
-วิชาชีพ-เลือก
-กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

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

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2555

โครงสร้ างหลักสู ตร
ปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560

12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
146 หน่ วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
142 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับ ปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรม
ยานยนต์ (หลัก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิท ยาลัย วิศ วกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ หาเครื่ องมือใหม่ ๆ มาใช้ ประกอบการเรียนการสอน
2. ต้ องคานึงถึงรถไฟฟ้ า และควรพาไปดูโรงงานผลิตรถยนต์
3. ควรเรี ย นเรื่ อ ง IOT ระบบไฟฟ้ า ระบบบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต์ การประยุ ก ต์
คอมพิวเตอร์ ในรถยนต์ และระบบอัตโนมัติต่างๆ ในรถยนต์
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4. ยังมี ค าสะกดผิด อยู่ ห ลายจุ ด ดั งนั้ น จึ งขอให้ กลับ ไปตรวจสอบค าผิด และแก้ ไขให้
ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ขอให้ นากลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่ อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดาเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปิดดาเนิ นการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้ อเท็จจริง
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ขออนุมตั ิปิดดาเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้นไป เนื่ องจากมีนกั ศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา จานวน 4 คน
และนั ก ศึ ก ษาดัง กล่ า วได้ข อย้า ยไปศึ ก ษาในสาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร และสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ เรี ยบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ การขอปิ ดหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีชี วภาพ
คณะเทคโนโลยีชี วภาพ ตั้งแต่ ปี การศึ ก ษา 2559 เป็ นต้น ไป เพื่ อ น าเสนอส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่ อง ขออนุมัตินาระบบการรับรองหลักสู ตรของสภากายภาพบาบัด ไปใช้ ใน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ินาระบบการรับรองหลักสู ตรของสภากายภาพบาบัด ไปใช้ใน
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
ข้ อเท็จจริง
เนื่องจาก สภากายภายบาบัด ได้ส่งประกาศสภากายภาพบาบัด เรื่ อง การรับรองปริ ญญาใน
วิชาชี พกายภาพบาบัด พ.ศ. 2559 พร้อมรายชื่ อหลักสู ตรและสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองปริ ญญาในวิชาชี พ
กายภาพบ าบัด เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ผลการรั บ รองปริ ญ ญา ในการรั บ รองคุ ณ ภาพหลัก สู ต รตามที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา มี มติ เห็ นชอบการนาระบบการรับรอง
หลักสู ตรของสภากายภาพบาบัดไปใช้ในการประกันคุ ณภาพภายในหลักสู ตร ทั้งนี้ การนาระบบการรับรอง
หลักสู ตรฯ ดังกล่าวไปใช้ ต้องผ่านความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาเป็ นรายสถาบันต่อไป
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 แห่ ง พระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ตั ิ นาระบบการรับรองหลักสู ตรของสภากายภาพบ าบัด ไปใช้ในหลัก สู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.5 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 3 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 เรื่ อง จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจานวนนั้นต้องเป็ น
ผูม้ ีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ป ระจาในแต่ ละหลัก สู ตรจะเป็ นอาจารย์ป ระจาเกิ นกว่า 1 หลัก สู ตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้
ในการนี้ วิ ท ยาลั ย /คณะ/สถาบัน มี ค วามประสงค์ จ ะขอปรั บ ปรุ ง รายชื่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จานวน 3 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุ งอากาศยาน
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
2. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาซ่อมบารุ งอากาศยาน
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

82
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรั บปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิปรับปรุ งรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร
เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่ อง ขออนุมัติเพิม่ กลุ่มวิชาเลือก หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะบริหารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเพิ่มกลุ่มวิชาเลือก ของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ
ข้ อเท็จจริง
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มี ค วามประสงค์ ข อเพิ่ ม กลุ่ ม วิ ช าเลื อ ก จ านวน 1 กลุ่ ม วิ ช า ของ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต (ฉบับ ปี พ.ศ. 2558) ได้แก่ กลุ่ ม วิชาการบริ หารงานมาตรฐานคุ ณภาพ
สถานพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาจานวน 6 รายวิชา ดังนี้
HCQ 601 พื้นฐานมาตรฐานการบริ หารคุณภาพสถานพยาบาล 1
3 (3-0-6)
(Fundamental of Healthcare Quality Management
Standards I)
HCQ 602 พื้นฐานมาตรฐานการบริ หารคุณภาพสถานพยาบาล 2
3( 3-0-6)
(Fundamental of Healthcare Quality Management
Standards II)
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HCQ 603 การจัดการความเสี่ ยงภายในสถานพยาบาล
(Risk Management in Healthcare Organization)
HCQ 604 กลยุทธ์การเป็ นผูน้ า และการสร้างทีมงาน
ภายในสถานพยาบาล
(Leadership and Team Building Strategy in
Healthcare Organization)
HCQ 605 การจัดการองค์ความรู ้และการเปลี่ยนแปลง
ของสถานพยาบาล
(Knowledge Management and Change Management
in Healthcare)
HCQ 606 การจัดการคลัง และการกระจายเวชภัณฑ์ /
อุปกรณ์ทางการแพทย์
(Materials Management and Distribution of Medical
Supplies & Equipment)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึก ษาเอกชน อานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเพิ่มกลุ่มวิชาเลือก ของหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปี
พ.ศ. 2558) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ เพิม่ ข้ อมูลอาจารย์ ประจาหลักสู ตรด้ วย
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.7 เรื่ อง

ขออนุมัติแก้ ไขชื่ อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแก้ไขชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขชื่ อรายวิชา และคาอธิ บายรายวิชา หลักสู ตร
เศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต (ฉบับ ปี พ.ศ. 2559) จานวน 2 รายวิช า โดยแบ่ งเป็ น วิช าชี พ -บังคับ 1 รายวิชา และ
วิชาชีพ-เลือก กลุ่มเศรษฐศาสตร์ อื่นๆ อีก 1 รายวิชา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุ ม ตั ิ แก้ไ ขชื่ อรายวิชา และค าอธิ บายรายวิชาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต
(ฉบับ ปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่
8/2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ แ ก้ไ ขชื่ อ รายวิช า และค าอธิ บ ายรายวิช าหลัก สู ต รเศรษฐศาสตรบัณ ฑิ ต
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.8 เรื่ อง ขออนุมัติปรับปรุ งรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
ข้ อเท็จจริง
สถาบันภาษาอังกฤษ ขออนุ มตั ิปรับปรุ งรายวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชา
ศึ ก ษาทัว่ ไป (ฉบับ ปี พ.ศ. 2556) โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ นการดาเนิ น งานตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่ อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.
2559 โดยตามประกาศดังกล่าว ได้มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เนื่ องด้วยกระแสโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั จึงมี ความจาเป็ นต้องยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็ น
บัณ ฑิ ตที่ มี ค วามพร้ อมทั้งวิช าการ วิช าชี พ และทัก ษะสื่ อสารภาษาอังกฤษในระดับ ที่ ใช้งานได้ (Working
Knowledge) ซึ่ งจะส่ งผลให้บณ
ั ฑิ ตสามารถติดต่อสื่ อสารและมีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ
ได้ และจากบริ บทของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา จานวนนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่ากว่า
D+ ของทุกภาคการศึกษาโดยความรู ้ท้ งั สี่ ทกั ษะอยูใ่ นระดับต่ามาก มีจานวนประมาณ 25% - 30% ทาให้เป็ น
อุปสรรคต่อการที่นกั ศึกษาสามารถเรี ยนต่อยอดภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยได้ทนั ที จากวัตถุประสงค์
ดังกล่าว จึงขออนุมตั ิปรับปรุ งรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษา จานวน 8 รายวิชา ดังนี้
ENL 100 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อม
3(3-0-6)
(English Bridging)
ENL 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ
3(3-0-6)
(English for International Communication)
ENL 102 ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนในสาขาวิชา
3(3-0-6)
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(English for Studies in Science and Technology)
ENL 103 ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนในสาขาวิชา
3(3-0-6)
เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(English for Studies in Social Science and Humanities)
ENL 104 ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่ อสารสากล
3(2-2-5)
(English Oral Communication for Global Integration)
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ENL 105 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารในการทางานระดับสากล
3(2-2-5)
(English Oral Communication for the Globalized Workplace)
ENL 106 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอประเด็นตามสาขาวิชาชีพ
3(3-0-6)
(English for Professional Presentations)
ENL 107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารตามสาขาวิชาชีพ
3(3-0-6)
(English for Professional Communication)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิปรับปรุ งรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี
พ.ศ. 2556) ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 7 กันยายน
2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิปรับปรุ งรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ.
2556) เพื่อนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.9 เรื่ อง

ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี สานักงานวิเทศสั มพันธ์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์
ข้ อเท็จจริง
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
RSU 102 ความรู ้เบื้องต้นการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN)
RSU 103 การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Journey)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ตั ิ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.10 เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.10.1 หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ าที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.10.2 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรับปรุ งหลักสู ตรมีความคล่องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ก าหนดให้ ส ภาสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชนแต่ ง ตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลั ย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ านาจหน้ าที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จการทั่ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตามหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ
การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.11 เรื่ อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสาหรับหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดดาเนินการใหม่
ตามที่คณะ/วิทยาลัย ได้ขอเปิ ดดาเนิ นการหลักสู ตรใหม่ และเปิ ดรายวิชาใหม่ ในการนี้
ได้กาหนดอัตราค่าหน่วยกิต ดังนี้
หลักสู ตรเปิ ดดาเนินการใหม่
1. หลักสู ตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2560) คณะเทคนิคกำรแพทย์
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่าเรียน

6,500.00
352,000.00

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนินการใหม่ เพื่อนาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.12 เรื่ อง ขออนุมัติค่าหนวยกิตสาหรับหลักสู ตรทีข่ อปรับปรุ ง
ตามที่วิทยาลัย/คณะ ได้ขออนุ มตั ิปรับปรุ งหลักสู ตร และปรับรหัสรายวิชาใหม่ ในการนี้
ได้กาหนดอัตราค่าหน่วยกิต ดังนี้
รำยชื่อหลักสู ตรปรับปรุ ง

1. หลักสู ตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชอุตสำหกำร
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศำสตร์
เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรเป็ น
หลักสู ตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกรรมอุตสำหกำร
2. หลักสู ตรเภสัชศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริ บำลทำงเภสัชกรรม
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศำสตร์
3. หลักสู ตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนตะวันออก
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก
4. หลักสู ตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก
5. หลักสู ตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) คณะนิติศำสตร์

รหัสรำยวิชำใน
หลักสู ตร

อัตรำค่ำเล่ำเรี ยนต่อ

เดิม

ใหม่

บรรยำย

ปฏิบตั ิ

PHM
PHM

PHA
PHA

7,000
7,000

10,000
10,000

OMD

OMC

2,500

6,000

OMD

TMD

2,500

6,000

LLM

LWM

3,000

-

หน่วยกิต *

* เป็ นอัตรำค่ำเล่ำเรี ยนเดิมที่จดั เก็บ
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ ม ัติ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ หลัก สู ต รที่ ข อปรั บ ปรุ ง เพื่ อ น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.13

เรื่ อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปี การศึกษา 2559

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559 จานวน 1 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 1 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1
รวม

1

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิ ก ารให้ป ริ ญญาแก่ ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญญาเอก ภาคการศึ กษา
ฤดู ร้อน ปี การศึ กษา 2559 จานวน 1 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึ กนี้ เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.14

เรื่ อง
3.14.1

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Saint Paul
University, Philippines
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Saint Paul University, Philippines โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- การพัฒ นาหลัก สู ตรการเรี ย นการสอนระดับ นานาชาติ แ ละการเที ย บวัด มาตรฐาน
ร่ วมกัน
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านบริ หาร เจ้าหน้าที่ ผูป้ ระสานงาน การฝึ กงาน
รวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการร่ วมกัน
- การจัดหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทในการเรี ยนการสอนเชิงปฏิบตั ิการ
- การเปิ ดรับสมัครเข้าเรี ยนในโปรแกรมเพื่อรับหน่ วยกิ ต เพื่อรับประกาศนี ยบัตร และ
โปรแกรมทางวิชาการระยะสั้น
- การพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกันในการวิจยั การสัมมนาวิชาการนานาชาติและเอกสารสื่ อ
สิ่ งพิมพ์
- โครงการความร่ วมมืออื่นๆ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
- การหาทุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(สาระส าคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ประชุ มได้มี
มติมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาและ/องค์กรต่างๆ
ได้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินการ
ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับ Saint Paul University, Philippines แล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จึง
เรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.14.2

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ และบันทึกข้ อตกลงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University, Ho Chi Minh City, Vietnam
มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ได้ท าบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่างมหาวิท ยาลัยรั ง สิ ต กับ
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจยั เจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- การพัฒนาโปรแกรมร่ วมกัน
- การพัฒนาการดาเนินการวิจยั
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารทางวิชาการร่ วมกัน
บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนตามหลักสู ตร ได้แก่
- เพื่อให้นกั ศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและ
ได้รับหน่วยกิตกลับมา เสมือนการเรี ยนที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศของตนเอง
- เพื่อเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
(สาระส าคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ประชุ มได้มี
มติมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาและ/องค์กรต่างๆ
ได้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินการ
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ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับ University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National
University, Ho Chi Minh City, Vietnam แล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.14.3

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ และบันทึกข้ อตกลงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาบุคลากร
ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Adamson University, Philippines

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ และบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Adamson University, Philippines โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร
- กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำในระดับปริ ญญำตรี ปริ ญญำโท และปริ ญญำเอก
- กำรร่ วมกันพัฒนำหลักสู ตรกำรศึกษำและกำรฝึ กปฏิบตั ิ
- กำรพัฒนำหลักสู ตรกำรทำวิจยั ร่ วม และกำรประชุมทำงวิชำกำร
- โครงการความร่ วมมืออื่นๆ ระหว่างสถาบัน
(สาระสาคัญในร่ างบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อ ที่ เซ็ นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ประชุ มได้มี
มติมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาและ/องค์กรต่างๆ
ได้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินการ
ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับ Adamson University, Philippines แล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 จึง
เรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.14.4

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Taylor’s University
Malaysia

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Taylor’s University Malaysia โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
(สาระส าคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ๗
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ประชุ มได้มี
มติมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาและ/องค์กรต่างๆ
ได้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินการ
ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับ Taylor’s University Malaysia แล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 จึงเรี ยนมา
เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
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3.14.5 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและส่ งเสริ มการวิจยั และวิชาการ
- ยกระดับคุณภาพงานวิจยั และการเรี ยนการสอน
(สาระส าคัญในร่ างบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยดดัง
เอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ประชุ มได้มี
มติมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาและ/องค์กรต่างๆ
ได้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินการ
ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อง

4.1

วาระด้ านตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
(ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)

เรื่ อง ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
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ข้ อเท็จจริง
ตามที่ อ าจารย์ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ ข อต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม ครั้งที่
1/2559 วัน ที่ 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 และครั้ งที่ 2/2559 วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อท าหน้าที่ ป ระเมิ นผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อ
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อท าหน้าที่ ป ระเมิ นผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อด ารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิ สิ ก ส์ ของ ผศ.ปรี ย า อนุ พ งษ์อ งอาจ
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ศึกษา ของ นายชู ชัย
อัศวอารี กุล ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นำงโลจนำ มะโนทัย
ประเมิ น ผลให้ ผ่ า นได้ เนื ่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อ ทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นำงดนยำ เชี่ ยววัฒกี
ประเมิ น ผลให้ ผ่ า นได้ เนื ่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณ และคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณ ฑ์ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนายยศ อมรกิ จวิก ยั
ประเมิ น ผลให้ ผ่ า นได้ เนื ่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณ และคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณ ฑ์ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นายวรรณกิ ต ต์
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วรรณศิลป์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทาหน้าที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณของผู ข้ อดารงตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ ของ นางสยัมวรา
เชื้ อ ทิน ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้ งที่
3/2559 วันที่ 9 สิ งหาคม 2559 ได้พิ จารณาผลการประเมิ นจากคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เสนอ โดยมี รายนามอาจารย์ที่ ส มควรได้รับ การแต่ งตั้งให้ ดารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์
จานวน 1 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 6 คน ดังนี้
- ผศ.ปรี ยา อนุพงษ์องอาจ
ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
- นายชูชยั อัศวอารี กุล
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ศึกษา
- นำงโลจนำ มะโนทัย
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
- นำงดนยำ เชี่ ยววัฒกี
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
- นายยศ อมรกิ จวิกยั
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- นายวรรณกิ ตต์ วรรณศิ ลป์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- นางสยัมวรา เชื้ อทิน
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อ านาจหน้ าที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและ
ถอดถอน รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
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ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ง อาจารย์ 7 คน ด ารงต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จานวน 6 คน ในสาขาวิชาดังกล่ าวข้างต้น และ
เสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่ งทางวิชาการมาก่อน

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุ มตั ิแต่งตั้งผูท้ ี่ เคยดารงตาแหน่ งทางวิชาการมาก่ อน
ข้ อเท็จจริง
เนื่องด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสื อที่ ศธ 0509(2).2/3211 ลงวันที่
17 สิ งหาคม 2559 เรื่ องการแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่ งทางวิชาการมาก่อน โดยมีเนื้ อหาสาคัญในหนังสื อ
ขอให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตชี้ แจงเรื่ องสาขาวิชาที่แต่งตั้งอาจารย์ประจา 2 คน ให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการนั้น
ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาเดิมที่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียดดังแนบ)
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อแก้ไ ขสาขาในการดารงต าแหน่ งทาง
วิชาการให้เป็ นไปตามหลักฐานเดิมของการดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. รศ.สุ พตั รา ศรี ไชยรัตน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ สาชาวิชาเภสัชวิทยา
2. รศ.นริ ศรา คาแก่น จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยรังสิ ตดาเนิ นการแต่งตั้งผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ 5

5. 1

เรื่ อง

วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)

เรื่ อง

การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี การศึกษา 2558 ของงบเฉพาะกาล และงบประจาปี
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้ง นางสาว อนงค์ พานิชเจริ ญนาน ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3979 ของสานักงานสอบบัญชีวินยั เป็ นผูส้ อบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2558 งวด
2 เดือน ซึ่ งเป็ นงบเฉพาะกาล สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ งวด 12 เดือน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
กรกฎาคม 2559 นั้น จากผลการตรวจสอบงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ ประจาปี การศึกษา 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 31
กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1.1

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ประกอบด้ วย

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สิน
เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุญาต
ทุนสะสม
รวม
1.2

(บาท)
8,057,218,270.96
3,188,598,040.53
50,000,000.00
4,744,638,153.41

4,794,638,153.41
8,057,218,270.96

งบรายได้ และค่ าใช้ จ่ายรวม สาหรับงวด 2 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้ ต่ากว่ารายจ่ายรวมประจาปี

460,481,843.94
653,586,038.54
(193,104,194.60)

(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาปี การศึกษา 2558 เล่มที่ 1)
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2.1

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้ วย

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สิน
เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุญาต
ทุนสะสม
รวม
2.2

(บาท)
8,823,028,594.57
3,953,681,139.81
50,000,000.00
4,819,347,454.76

4,869,347,454.76
8,823,028,594.57

งบรายได้ และค่ าใช้ จ่ายรวม สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่ารายจ่ายรวมประจาปี

3,426,015,257.26
3,276,305,955.91
149,709,301.35

(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาปี การศึกษา 2558 เล่มที่ 2)
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติงบการเงินประจาปี การศึกษา 2558 ของงบเฉพาะกาลและงบประจาปี
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและ
การเงิน ได้ สรุ ปเพิม่ เติมว่ า มหาวิทยาลัยมีรายได้ อยู่ในเกณฑ์ ดีเมื่อเทียบกับทรัพย์สิน
ทุกกองทุนได้ รับการดูแลอยู่ในฐานะทีถ่ ูกต้ องตามกฎหมาย กรรมการฯ จึงเห็นควรอนุมัติ
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.2

เรื่ อง

การพิจารณาจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ให้อธิ การบดีเสนอ
สภาสถาบันดาเนินการดังนี้
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(1) ให้นาเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่น
ใดที่มียอดติดลบก่อน
(2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มี
ยอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดาเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1.1

งบการเงินเฉพาะกาล งวด 2 เดือน สาหรับระยะเวลา 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกาล งวด 2 เดือน มีผลการดาเนินงานที่ไม่ได้อยูใ่ นรอบปกติ 12 เดือน จึง

เห็นควรที่จะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต งดการจัดสรรเงินให้กบั กองทุนต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลการดาเนินงาน
แสดงรายได้สูงกว่า (ต่ากว่า) ค่าใช้จ่าย ของกองทุนทัว่ ไป มียอด รายได้ด่ากว่าค่าใช้จ่าย สาหรับรอบระยะเวลา
การดาเนิ นการ 2 เดือนนี้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาดังกล่าว ก็ยงั ไม่ปรากฏว่ามีกองทุนอื่นใดที่มีทุนสะสมติดลบ
จึงไม่จาเป็ นต้องโอนชดใช้ให้กบั กองทุนต่าง ๆ เหล่านั้น
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายประจางวด

(บาท)
(88,932,068.84)

ดังนี้แล้ว จึงใคร่ ขอพิจารณา งดการจัดสรรเงินให้กองทุนต่าง ๆ และผูร้ ับใบอนุ ญาต
1.2

งบการเงิน สาหรับปี การศึกษา 2558 งวด 12 เดือน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ตาม (1) ให้นาเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้
กองทุนอื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี
752,927,474.72
โอนเงินเพื่อไปชดใช้ให้กบั กองทุนอื่น ที่มียอดติดลบ
- ไม่มี ตาม (2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มียอด
คงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดาเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายคงเหลือหลังโอนชดใช้ให้กองทุนอื่น
752,927,474.72
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การจัดสรรเงินส่ วนทีเ่ หลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่าง ๆ

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 451,756,484.83
ไม่เกินร้อยละ 30
225,878,242.42
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 75,292,747.47

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้น
รวม

สัดส่ วน
33.20%
2.66%
2.66%
4.65%
33.20%
0.13%
76.50%

451,756,484.83
ยอดจัดสรร
250,000,000
20,000,000
20,000,000
35,000,000
250,000,000
1,000,000
576,000,000

2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ขออนุมตั ิจดั สรรให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ร้อยละ 9.96

225,878,242.42
75,000,000.00

3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
มียอดคงเหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ร้อยละ 13.54

75,292,747.47
101,927,474.72

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติให้ จัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.3

การพิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจาปี การศึกษา 2559

เรื่ อง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
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มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประจาปี ทุกปี
ทางมหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ ดังนี้
นาย วรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4699
สานักงานสอบบัญชีวนิ ยั
59/11-12 หมู่ 5 ศูนย์การค้าการุ ณย์นิเวศ
ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
อัตราค่ าตอบแทนปี ละ 70,000 บาท
(สานักงานบัญชีเดิม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตคนใหม่ )
(อัตราค่าตอบแทนมากกว่าปี ก่อน 10,000 บาท)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 6
6.1

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่ อง อื่นๆ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้สาเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 2 คน
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ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารคณะ และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่า
มีนกั ศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 2 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้

คณะ
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
1/2559
2
2

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2559 จานวน 2 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559

เรื่ อง

คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต
ขออนุ ม ัติก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ ผู ส้ าเร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 16 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 16 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
4. สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
5. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
6. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
7. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
8. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
รวม

ภาคการศึกษาที่
1/2559
1
1
1
3
2
3
1
4
16

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2559 จานวน 16 คนตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.3

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร และระดับคณะ / วิทยาลัย /
สถาบัน ประจาปี การศึกษา 2558

เรื่ อง

สานักงานประกันคุณภาพ ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ขอเสนอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร และระดับคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ประจาปี การศึกษา 2558
เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ข้อที่ 5.3 (เรื่ องระบบกากับการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรและคณะวิชา) ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสู ตรและระดับคณะวิชา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอคาเสนอแนะเพิ่มเติม
สานักงานประกันคุณภาพ ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน จึงขอเรี ยนเสนอดังนี้
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ขณะนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ในระดับหลักสู ตร และระดับคณะวิชา
ประจาปี การศึกษา 2558 เรี ยบร้อยแล้ว โดยทาการประเมินหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี จานวน 88 หลักสู ตร
ระดับปริ ญญาโท 36 หลักสู ตร ระดับปริ ญญาเอก 9 หลักสู ตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสู ตร
รวมทั้งสิ้ น 134 หลักสู ตร ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 8 กันยายน 2559 และประเมินระดับคณะวิชา จานวน
27 คณะวิชาตั้งแต่วนั ที่19 กันยายน 2559 – 6 ตุลาคม 2559
ผลการประเมินระดับหลักสู ตรปรากฏว่า
หลักสู ตรทั้งหมดเป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับดีมาก จานวน 72 หลักสู ตร และระดับดี จานวน 62 หลักสู ตร รวมจานวน
134 หลักสู ตร
ผลการประเมินระดับคณะวิชาปรากฏว่าคณะวิชาทั้งหมดจานวน 27 คณะวิชา มีคุณภาพ
ระดับดีมาก จานวน 12 คณะวิชา และระดับดี จานวน 15 คณะวิชา (รายละเอียดผลการประเมินฯปรากฏใน
เอกสารแนบ)
สานักงานประกันคุณภาพ ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน จึงขอนาเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาดังกล่าว ที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารเมื่อคราวประชุ มวันที่ 16 พฤศจิกายน
2559 เรี ยบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสู ตรและระดับคณะวิชาต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบผลการประเมินตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ

6.4

(ร่ างฉบับสมบูรณ์ ) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2560-2564

เรื่ อง

สานักงานวางแผน ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ขอเสนอ (ร่ างฉบับสมบูรณ์) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้ผา่ นการประชุมของคณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ เรี ยบร้อยแล้ว มีสาระโดยสรุ ป ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยรังสิ ต คือ ขุมพลังแห่งปั ญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ สังคมธรรมาธิ ปไตย”
มหาวิทยาลัยรังสิ ตมุ่งเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เน้นคุณภาพและ
สามารถแข่ ง ขัน ได้ใ นระดับ สากล มี ค วามเป็ นเลิ ศ ทางด้า นการเรี ย นการสอนที่ อ ยู่บ นพื้ น ฐานของการ
ค้นคว้าวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ และนวัตกรรมใหม่ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา ชี้ แนะทางเลื อก
และสนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ
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พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิต อุดมปัญญา มีความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิด
สร้างสรรค์ จิตสาธารณะ และพร้อมเป็ นพลเมืองโลก
2. สร้างงานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
3. ให้บริ การวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน บนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรมาธิ ปไตย
4. สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การ
รับรู ้และความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ หลัก (Core Strategies)
เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ด้านประกอบด้วย
1. นวัตกรรม (Innovation)
2. สากล (Internationalization)
3. ครอบคลุม (Comprehensiveness)
4. ประสิ ทธิผล (Effectiveness)
จึงกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างความเป็ นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
2. สร้างความเป็ นเลิศทางวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. สร้างความเป็ นเลิศด้านการบริ การวิชาการและการฝึ กอบรม
4. ชี้นาการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
5. บริ หารจัดการให้เป็ นองค์กรแห่งความเป็ นเลิศและองค์กรแห่งความสุ ข
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ (ร่ างฉบับสมบูรณ์ ) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต
พ.ศ.2560 – 2564 ตามทีเ่ สนอ โดยได้ มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีจุดแข็งที่ความคล่ องตัว และความกล้ าตัดสิ นใจ จึงสามารถริเริ่ ม
เรื่ องใหม่ ๆ ได้ ตลอดเวลา
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2. ในรอบ 100 ปี มานี้ การศึกษาไทยอ่อนแอมาก เพราะถือว่าการศึกษาคือการท่องวิชา
ไม่ ใช่ การลงมือทาจริง หรื อการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยควรค้ นคว้าว่า การศึกษาทัว่ โลกมีสิ่ง
ใหม่ อะไรบ้ าง เพื่อนามาพัฒนา โดยอาจจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรี ยนรู้ ” เพื่อ
ศึกษาเรื่ องนีเ้ ป็ นการเฉพาะ
3. “ชุ มชนท้ องถิ่นคือฐานของประเทศ” การทางานกับพืน้ ทีจ่ ึงสาคัญ เพราะ “พืน้ ที”่ คือ
การปฏิบัติจริง ประกอบด้ วยคนจานวนมาก กิจกรรมจานวนมาก การทางานกับพื้นที่
จึงเป็ นการสร้ างความรู้ จากฐาน (ไม่ ใช่ จากยอดอย่ างทีเ่ ป็ นมา) และจะทาให้ เกิดการวิจัย
เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ใหม่ ๆ ตามมา
4. ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย จาเป็ นต้ องสร้ างความเชี่ยวชาญเป็ นเรื่ องๆ ของตน เช่ น เรื่ อง
โลกอิสลาม เรื่ องความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
5. ทิศทางการศึกษาของโลก มีแนวโน้ มจะลดวิชาลง และมุ่งสร้ างทักษะการดารงชี วติ
เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีความสามารถจริง
6. นักศึกษาปัจจุบันเปลีย่ นไป เพราะเขาอยู่กบั โลกสมัยใหม่ โลกDigital มีจินตนาการมาก
ขึน้ แต่ สมาธิส้ ั นลง การศึกษาจึงต้ องเป็ น Open Education มากขึน้ เพื่อให้ คนเข้ าถึงง่ าย
และเพิม่ อัตลักษณ์ด้าน Digital เพื่อสนับสนุนการศึกษาของผู้เรียน เช่ นมี Element
ทีเ่ ป็ น Electronic มากขึน้ ทาให้ Digital สอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม และทุกอนูของ
มหาวิทยาลัย
7. KPI 1.5 (ร้ อยละของนักศึกษาชั้ นปี สุ ดท้ ายทีส่ อบผ่ านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ทสี่ ถาบัน
กาหนด) ในปี การศึกษา 2560 กาหนดไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 25 มีข้อสงสั ยว่ามหาวิทยาลัย
กาหนดต่าไปหรื อไม่
มหาวิทยาลัยชี้แจงว่ าเป็ นการกาหนดจากฐานความเป็ นจริ งของนักศึกษาในปัจจุบัน แต่
ใน KPI 1.5 นีจ้ ะขยับขึน้ ทุกปี เช่ นไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 30 ในปี การศึกษา 2561 และ
ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 50 ในปี การศึกษา 2564
8. KPI 1.9 (ร้ อยละของบัณฑิตทีส่ อบผ่านใบประกอบวิชาชีพหลังสาเร็จการศึกษาภายใน 1
ปี ) มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 70 (โดยเฉลีย่ คณะกาหนดไว้ไม่ น้อยกว่า
ร้ อยละ 60 – 65) มีข้อสงสั ยว่าจะตั้งไว้ สูงไปหรื อไม่ จึงควรแยกตามเกณฑ์ ของแต่ ละ
สภาวิชาชีพ และมีค่าเฉลีย่ เพราะแต่ ละสภาวิชาชีพ กาหนดไว้ไม่ เท่ากัน จึงฝากเป็ น
ข้ อสั งเกตไว้ให้ พจิ ารณา
6.5

เรื่ อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปี พ.ศ.2558-2559

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
อธิ การบดี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ที่กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี
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ทุกรอบ 2 ปี หลังวันเริ่ มปฏิบตั ิงานในตาแหน่งอธิ การบดี (วันที่ 1 มีนาคม) ตามข้อบังคับข้อ 9 และกาหนดให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี โดยมีวาระคราวละ 4 ปี
(ข้อบังคับข้อ 6)
ข้ อพิจารณา
สภามหาวิทยาลัยได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ทุกรอบ 2 ปี โดย
ดาเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดีประจาปี พ.ศ.2552 - 2553 โดยทาการ
ประเมินในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 ผลการประเมินได้คะแนน 4.58 (จากคะแนนเต็ม 5)
ครั้งที่ 2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดีประจาปี พ.ศ.2554 – 2555 โดยทาการ
ประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ผลการประเมินได้คะแนน 4.83 (จากคะแนนเต็ม 5)
ครั้งที่ 3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดีประจาปี พ.ศ.2556 – 2557 โดยทาการ
ประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ผลการประเมินได้คะแนน 4.92 (จากคะแนนเต็ม 5)
ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 จะถึงกาหนดครบรอบ 2 ปี ของการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
อธิ การบดี อีกครั้งหนึ่ง (1 มีนาคม 2558 – 1 มีนาคม 2560)
ข้ อเสนอ
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่ องหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยจึงขอเรี ยนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุ มตั ิการดาเนินการ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ประจาปี พ.ศ.2558 – 2559 ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิ การบดี ดังรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
กรรมการ
4. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
5. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการฯ มีวาระในตาแหน่ง 4 ปี และให้ปฏิบตั ิหน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560
เป็ นต้นไป โดยดาเนินการให้แล้วเสร็ จและรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน (หรื อ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560)
มหาวิทยาลัยจึงเรี ยนเสนอต่อสภา เพื่อโปรดอนุมตั ิ
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.6

ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการท่ องเทีย่ วและบริการในกรอบ
“Creative Economy ไทยแลนด์ 4.0”

เรื่ อง

นายวีระศักดิ์ โควสุ รัตน์ อธิ การวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริ การได้กล่าวแนะนาผูบ้ ริ หาร
ใหม่ที่ได้ทาบทามขอให้มาช่วยเป็ นผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยฯ คือ ศาสตราภิชาน ดร. ศศิธารา พิชยั ชาญณรงค์
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตเลขาธิ การสภาการศึกษา
แห่งชาติและอดีตเลขาธิ การสานักงานการอาชี วศึกษาแห่งชาติ โดยได้เข้าปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง รองอธิการ
วิทยาลัยมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผา่ นมาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตรับทราบ
จากนั้น นายวีระศักดิ์ได้บรรยายสรุ ปสาระสาคัญของแนวทางยุทธศาสตร์ ของการบริ หาร
จัดการการศึกษาของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การของมหาวิทยาลัยรังสิ ตว่า หลังจากได้เริ่ มเข้าทาหน้าที่
อธิการมาเป็ นเวลา 3 เดือน ได้สัมผัสถึงสาระของหลักสู ตรทั้ง 5 ของวิทยาลัย อันได้แก่
หลักสู ตรการจัดการธุ รกิจด้านการบิน
หลักสู ตรการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หลักสู ตร การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสู ตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Chef School) และ
หลักสู ตรนานาชาติของวิทยาลัย
ซึ่ งสามารถจาแนกเส้ นทางการประกอบอาชี พหลังสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาว่า แม้การ
ท่องเที่ ยวเดิ นทาง และอุตสาหกรรมที่พกั โรงแรม และบริ การด้านอาหารเครื่ องดื่ ม จะยังเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาด แต่ ใ นอนาคตตามนโยบายของรั ฐ บาล ยัง มี ป ระเด็ น เป้ า หมายเรื่ อ งการเปลี่ ย นโครงสร้ า งของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวเชิ งปริ มาณ ไปสู่ การท่องเที่ยวเชิ งคุ ณภาพ และเป็ นการท่องเที่ยวที่มี
มูลค่าเพิ่มสู งขึ้น มีความยัง่ ยืนมากขึ้น
ย้อนไปในพ.ศ.2551 หรื อ แปดปี ที่แล้ว ประเทศไทยมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยีย่ ม
เยือนไทยประมาณปี ละ 15 ล้านคน แต่ปัจจุบนั มีถึง 32 ล้านคนแล้วหรื อเพิ่ม 100% ในเวลาน้อยกว่า 8 ปี และมี
แนวโน้มมากขึ้นเรื่ อยๆ
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยเป็ นที่นิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ
ข้ อแรก การที่ไทยเป็ นประเทศที่ตลาดคนชั้นกลางในสหรัฐและยุโรปรู ้จกั มานานกว่าประเทศ อื่นๆในภูมิภาค
เดียวกัน ในฐานะประเทศที่ผคู ้ นท้องถิ่นมีความเป็ นมิตร และเป็ นประเทศที่ปลอดภัย และจากการที่คนชั้นกลาง
รุ่ นดั้งเดิมมักเป็ นชาวตะวันตก ซึ่ งเติบโตมากับเครื่ องรับโทรทัศน์ที่บา้ นตั้งแต่ยคุ ที่ข่าวรอบโลก ข่าวสงครามใน
เวียดนามมีรายงานทุกวันจากภูมิภาคนี้ ทุกสานักข่าวของโลกมีสานักงานในกรุ งเทพฯ ประเทศไทย เพื่อรายงาน
ความขัดแย้งในภูมิภาค ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็ นที่รู้จกั ในฐานะพื้นที่ปลอดภัยอย่างกว้างขวางไปทัว่ โลก
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เพราะเป็ นพื้นที่ที่ใช้รายงานข้อมูลจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลที่บ่อยที่สุดแห่งหนึ่งตลาดตะวันตกจึงคุน้ ชิน
ทั้งภาพและเรื่ องเล่าความป็ นมิตร ที่ยดื หยุน่ ของคนไทย
ข้ อสอง ความเป็ นมิตรในวัฒนธรรมไทย ที่ไม่เห็นชาวต่างชาติเป็ นผูร้ ุ กราน ทาให้ความรู ้สึกประทับใจเกิดขึ้น
ได้ในทุกบริ บทของการเยีย่ มเยือน สถิติปรากฏว่าไทยเป็ นประเทศที่มีนกั ท่องเที่ยวซ้ าหรื อ Repeat international
visitors สู งมาก คือ สู งถึง 64 % หมายความว่านักท่องเที่ยวรู ้สึกประทับใจและกลับมาเยือนซ้ าอีก และประเทศ
ไทยเคยได้รับการโหวตในฐานะประเทศที่มี Local Friendliness สู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์
ข้ อสาม โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทย มีการพัฒนามานาน สิ นค้าทางการท่องเที่ยวของไทยมี
หลากหลายและยืดหยุน่ สาหรับผูม้ าเยือน จึงทาให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างสม่าเสมอมาโดยตลอดในหมู่
ชาวตะวันตก เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน และประจวบกับในช่วง 20 ปี หลังนี้ คนชั้นกลางในเอเชีย
ตะวันออก เติบโตขึ้นมาก และนิยมเดินทางท่องเที่ยว ไทยก็กลายเป็ นอีกหนึ่งที่หมายที่คนชั้นกลางนิยม
ภายหลังก็มีคนชั้นกลางเติบโตในเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน ศรี ลงั กา บังกลาเทศ และเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้คืออาเซี ยน ประกอบกับเส้นทางคมนาคมทางอากาศที่เข้าสู่ ประเทศไทยขยายตัวอย่างก้าวกระโดด จึง
ทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขาดบุคลากรป้ อนเข้าสู่ ตลาด และนี่ เองที่ทาให้สถาบันการศึกษาต่างๆทั้งรัฐ
และเอกชนพยายามเปิ ดหลักสู ตรสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวบริ การและการเดินทางกันอย่างมากมาย แต่
ข้ อสั งเกตคือ ส่ วนมากเป็ นการผลิตบัณฑิตทีร่ ้ ู และชานาญในเรื่ องเหมือนๆกันหมด
ในฐานะอธิการวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดว่า ยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ
นอกจากจะต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตในภาพหลักแล้ว ยังประสงค์จะให้บณั ฑิต
และนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้เปิ ดมุมมองเพิ่มเกี่ยวกับแผนงานและธุ รกิจใหม่ๆภายใต้นโยบายประเทศไทย
4.0 ซึ่ งมุ่งขับเคลื่อนเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่ไทยมีความได้เปรี ยบ เปรี ยบเทียบ 5 อย่าง เช่น อาหาร ยานยนต์
ชิ้นส่ วน การเกษตร สุ ขภาพ ท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เป็ นแนวใหม่ที่คนไทยน่าจะสามารถทาได้
ดีกว่าเดิมอีก 5 อย่าง เช่น เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ หุ่นยนต์และเครื่ องกล สมองกล
อัจฉริ ยะ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและบริ การสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสู ง
ซึ่ งในด้านท่องเที่ยวจะมีส่วนร่ วมในด้านนี้ผา่ นการท่องเที่ยวที่เป็ น Niche หรื อ กลุ่มความสนใจเฉพาะ
เช่น Adventure Tourism, Cultural Tourism, Medical Tourism , Wellness Tourism , Sports Tourism , Film
Tourism , MICE หรื อ Meeting, Incentive Travel , Convention , Exhibition Market Voluntary Tourism (การ
ท่องเที่ยวอาสาสมัคร) Aging Society and Friendly Design Travel เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ภาระการสอนนักศึกษาให้มีความชานาญในเรื่ องดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยต้องมีอาจารย์
จากภาคปฏิบตั ิมาถ่ายทอด ดังนั้น วิทยาลัยการท่องเที่ยวจะพยายามเชื้อเชิ ญให้วทิ ยากรภายนอกที่สัมผัสและ
บริ การ Niche Market เหล่านี้เข้ามาให้มาก เพราะจะช่วยให้บณั ทิตของวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ
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เมื่อมีทกั ษะพิเศษมากขึ้นแล้ว วิทยาลัยก็เห็นโอกาสที่จะสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่าระบบคู่ขนานในการสร้าง
ความก้าวหน้าของการยกระดับมาตรฐานเป็ นสองสายทาง
สายทางแรกคือ สายทางดั้งเดิมของระบบการศึกษาอุดมศึกษาที่ สกอ. กาหนดตามมาตรฐานสากล
ทัว่ ไป เช่น อาจารย์ผสู ้ อนมีวุฒิปริ ญญาเอก ทาผลงานวิจยั ทางวิชาการ สร้างตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ จนถึง ศาสตราจารย์ นับเป็ นระบบที่มุ่งเน้นที่จะก้าวหน้าทางวิชาการผ่านระบบปริ ญญา และ
วุฒิบตั รต่างๆหรื อDegree Based ซึ่ งในส่ วนนี้ท่านรองอธิ การ ศาสตราภิชานดร.ศศิธารากาลังวางแผนสร้าง
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้บุคลากรของวิทยาลัยเข้าถึงและสามารถทางานวิชาการ การทาวิจยั
ต่างๆต่อไป
ส่ วนสายทางที่สอง คือ สายมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ รัฐบาลมีสถาบันมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพ ซึ่ งเป็ น
องค์กรมหาชน สังกัดนายกรัฐมนตรี สายทางนี้จะมีลกั ษณะของการกาหนดมาตรฐานฝี มือ หรื อ Competency
Based จาแนกเป็ นระดับต่างๆและเปิ ดให้บุคคลเข้าทดสอบเพื่อบันทึกสมรรถนะเอาไว้ โดยจะได้รับใบรับรอง
ของสานักงานมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ สายทางนี้จะไม่มีเงื่อนไขว่าต้องสาเร็ จการศึกษาชั้นใดมาก่อน
ซึ่งจากการที่ได้สอบถามจากผูท้ รงคุณวุฒิในตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริ การแล้ว
ต่างสนใจที่
อยากได้บุคลากรที่มีสมรรถนะมากเสี ยยิง่ กว่าจะอยากได้บุคลากรที่มีใบปริ ญญาเสี ยด้วย
ดังนั้นยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ จึงประสงค์ให้เพิ่มสายทางที่สองนี้ข้ ึนมา ซึ่ งจะสามารถพัฒนาได้ท้ งั
นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรในระบบ บุคคลที่มาเข้าหลักสู ตรซึ่งหมายถึงหลักสู ตรระยะสั้นได้ท้ งั หมดอีก
ด้วย ระบบนี้ จะช่วยให้วทิ ยาลัยรู ้สมรรถนะของบุคลากรในสังกัดได้สม่าเสมอและในขั้นต่อๆ ไปยังสามารถนา
วิทยาลัยไปเปิ ดเป็ นสถานทดสอบสมรรถนะให้แก่บุคคลภายนอก ร่ วมกับสถาบันมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ
ต่อไป สร้างรายได้จากการ มีอาคารสถานที่ สถานฝึ กปฏิบตั ิการได้เพิ่มด้วย
ซึ่ งเมื่อได้นาหลักคิดเหล่านี้กลับมาเทียบบนเส้นทางของนโยบายประเทศไทย 4.0 ก็น่าเชื่อว่าในอนาคต
จะมีธุรกิจแบบใหม่ๆ (New Business Model) มีอาชีพใหม่ๆ มีตาแหน่งงานใหม่ๆ มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีก
มาก ดังนั้น หากวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จะสามารถทาให้หลักสู ตรที่มีอยูก่ ลายเป็ นการศึกษาระบบเปิ ด (Open
Education) ได้แบบตลาดวิชาก็น่าจะเป็ นประโยชน์ยงั่ ยืนต่อวิทยาลัย ผูเ้ รี ยน อาจารย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บริ การ อุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ และเศรษฐกิจของชาติในภาพรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อนึ่ง เนื่องจาก พรบ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้ประเทศไทยมีเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว หรื อ Clusters เกิดขึ้น เพื่อให้มีคณะกรรมการบริ หารและวางแผน พัฒนาระบบท่องเที่ยว
ที่มีในแต่ละเขตของไทยอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ปั จจุบนั คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่
มีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกชนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็ นประธาน ได้ออกประกาศแล้ว 8 เขตพื้นที่ครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยไปแล้ว แต่ระบบการผลิตนักศึกษามาทางานของ
สถาบันการศึกษาด้านท่องเที่ยว ยังคงเน้นผลิตแบบทัว่ ไปเสี ยแทบจะทั้งสิ้ น
อธิ การวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้เกิดความชานาญตาม
ราย Clusters ที่นกั ศึกษาเลือกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบต่อเป้ าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่
Clusters ได้แตกต่างจากนักศึกษาของสถาบันอื่น
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ทีป่ ระชุ มให้ ความเห็นชอบแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
ในกรอบ “Creative Economy ไทยแลนด์ 4.0” ตามเสนอ และได้ มีข้อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. การท่ องเที่ยวเป็ นกระดูกสั นหลังของเศรษฐกิจไทย ที่ผ่านมาสถานศึกษาทัว่ ไป
มักฝึ กทักษะเฉพาะทาง แต่ การท่องเที่ยวไม่ ใช่ ทกั ษะ เป็ นเศรษฐกิจ (เช่ นเดียวกับ
การเกษตร อุตสาหกรรม) ดังนั้น ศาสตร์ ทวี่ ่ าด้ วยการสร้ างเศรษฐกิจด้ วยการท่ องเที่ยวและ
บริการ จึงต้ องถูกสร้ างและพัฒนาขึน้ มา
2. ในชี วติ ปัจจุบัน มีคนอยากกลับไปทาธุรกิจเล็กๆ ทีบ่ ้ านเกิด ไม่ ต้องมีขนาด
ใหญ่ โต แต่ ทาด้ วยใจรัก เป็ น Social Business และคนไทยมีบุคลิกทีจ่ ะทาธุรกิจแบบนีไ้ ด้ ดี
(สบายๆ มีเสน่ ห์) ซึ่งจากประวัติศาสตร์ เราก็พบว่า 50 ปี การท่องเที่ยวของไทยก็เติบโตมาจาก
ธุรกิจแบบนี้ และคนทีป่ ระสงค์ จะทาธุรกิจแบบนี้ น่ าจะมาเรียนด้ านการท่ องเที่ยวของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เพราะสามารถกลับไปทาธุรกิจได้ เพียงแต่ เราต้ องเน้ นใช้ Competency
ไม่ ใช่ Degree
3. เดิมเราคิดว่าการท่องเที่ยว คือ “ไปเทีย่ ว” ไม่ ได้ ไปทางาน แต่ การท่องเที่ยว
ครอบคลุมเรื่ องที่หลากหลายมากมายทั้งวัฒนธรรม ธรรมชาติ รวมถึงการเกษตร การแพทย์
เป็ นส่ วนหนึ่งของ Creative Economy การท่ องเทีย่ วจึงเป็ นหัวใจของทุกอย่ าง แม้ แต่ การคิด
สร้ างโรงพยาบาล ก็ยงั ต้ องมี Concept เรื่ องการท่องเที่ยวเข้ าไปเกีย่ วข้ องด้ วย
4. สถานที่ท่องเทีย่ วปัจจุบันหลายแห่ ง การจัดการไม่ ดี เช่ น สกปรก ไร้ ระเบียบ
และเจ้ าของแหล่ งท่ องเทีย่ วไม่ มีความรู้ พอ ไม่ มีข้อมูล วิทยาลัยการท่ องเที่ยว น่ าจะได้ มี
ส่ วนช่ วยในการฝึ กอบรมแก่เจ้ าของสถานที่ หรื อหน่ วยงานในพืน้ ทีด่ ้ วย
5. กรรมการชื่ นชมแนวคิดที่นาเสนอของอธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ และเชื่ อว่า
การท่องเที่ยว คือกระบวนการเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน และจะเป็ น “จุดคานงัดทีน่ าไปสู่ การ
พัฒนาทุกเรื่ อง” ต่ อไป
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เรื่ อง

กาหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเรี ยนแจ้งที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีประสาทปริ ญญาประจาปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2559
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.8

กาหนดการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี พ.ศ. 2560

เรื่ อง

ด้วยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอกาหนดการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี พ.ศ.2560 โดยจะจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์
อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดังนี้
ลาดับที่
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

วัน เดือน ปี
22 มีนาคม 2560
21 มิถุนายน 2560
20 กันยายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 19.50 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

