
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2563 

วนัพุธที ่  18   มีนาคม  2563 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

12. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

13. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

14. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

15. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รักษาการอธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

3. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

5. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิกรบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

6. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เชฎฐเนติ ศรีสอา้น  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

10. ผูช่้วยศาสตราจารยผ์การัตน์  จาํปานอ้ย  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน 

11. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

12. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

13. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

14. นายสานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและสิทธิประโยชน์ 

15. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

16. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

17. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากุล   เลขานุการอธิการบดี 

18. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

19. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.15  น. 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1    

   ปีการศึกษา 2562  และภาคการศึกษาที ่ 2   ปีการศึกษา  2562  (มติเวยีน คร้ังที ่ 1/2563) 

 

  เน่ืองดว้ยภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2562   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา  2562  

มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการ

ประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ  ประกอบการสมคัรงาน   และศึกษา

ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน   โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2562   จาํนวน 

904 คน    และคณะพยาบาลศาสตร์  ระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2562   

จาํนวน  140  คน    รวมจํานวนทั้งส้ิน 1,044  คน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน        33  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน      267  คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน               101  คน 

4. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน         8  คน 

5. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  จาํนวน         4  คน 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน        14  คน 

7. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน        42  คน 

8. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน          5  คน 

9. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน         44  คน 

10. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน                   11 คน 

11. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน                 124 คน 

12. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน                   13 คน 

13. สถาบนัเศรษฐศาสตร์  จาํนวน                    26 คน 

14. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน                    5 คน 

15. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน                   7 คน 

16. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน                 32 คน 

17. คณะบญัชี   จาํนวน                 34 คน 

18. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  จาํนวน                 10 คน 

19. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน                   8 คน 

20. สถาบนัการบิน  จาํนวน                   7 คน 

21. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน                   4 คน 

22. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน                   1 คน 

23. สถาบนัรัฐศาสตร์  จาํนวน                 89 คน 

24. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน                   1 คน 

25. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน                  14 คน 

         รวม      904  คน 

 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2562  

1. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน        140  คน 
 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1 และ2    ปีการศึกษา 2562   รวมทั้งส้ิน   1,044  คน 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 1/2563  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562  และภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2562  ต่อ

ท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 1/2563  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562  และภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  

2562  ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  24  กุมภาพนัธ์  2563   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง  การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัย ประจําปี 2563 

 

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยั ไดก้าํหนดใหก้รรมการสภาไดมี้การประเมินตนเองทุก 2 ปี (หรือปีท่ี 2 

และปีท่ี 4 ตามวาระของสภาฯ)  โดยสภามหาวิทยาลยัชุดปัจจุบนั (18 เมษายน 2559 – 18 เมษายน 2563)  
ไดป้ระเมินตนเองเม่ือครบ 2 ปี เม่ือเดือนเมษายน 2561   บดัน้ี ไดค้รบปีท่ี 4  จึงถึงกาํหนดการประเมินตนเองอีก

คร้ังหน่ึง 

 

  ฝ่ายเลขานุการ  สภามหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดัทาํเอกสารการประเมินตนเอง  ตามระเบียบ  วธีิการ  

ท่ีสภาไดก้าํหนดไว ้เพื่อมอบแก่กรรมการสภา (ตามเอกสารประกอบการประชุม)  โดยขอความอนุเคราะห์ให้

กรรมการไดส่้งผลการประเมิน  ภายในวนัท่ี  4  เมษายน  2563 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม         ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่4/2562 

 วนัพุธที ่  20   พฤศจิกายน   2562 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่4/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง   ประจําทางวชิาการ (ที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ   

                                            วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง  ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตร :  

  3.1.1 เร่ือง  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ 

   และการพฒันา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  สถาบันเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
   

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศและการ

พฒันา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1 เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและ

การเมืองระหวา่งประเทศในยคุโลกาภิวตัน์ 

 1.2 เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการต่างประเทศ ช่วยในการตดัสินใจในการบริหารจดัการในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 1.3 เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการวจิยัและการนาํเสนอท่ีดี 

 1.4 เพื่อใหดุ้ษฎีบณัฑิตมีวสิัยทศัน์ และรู้จกัการทาํงานเป็นทีม 

 1.5   เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

รายละเอยีด 

แบบ 1.1 

เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

ศึกษารายวชิา - - 

ดุษฎีนิพนธ์ - 48  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 
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  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 3 คน  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 5 คน มีคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาเอก 8 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา         

1 :  1.25  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

การเมืองระหวา่งประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัพุธท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 

 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพฒันา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์  

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร

ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สถาบัน

 เศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.1.2 เร่ือง  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)   

  คณะศิลปศาสตร์ 
       

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี  (หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในทางภาษาและวฒันธรรมเกาหลีและ

มีความรู้ทางสาขาวชิาชีพและมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทั้งสองดา้นน้ี เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  

   1.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อมในดา้นภาษาและวฒันธรรมเกาหลีเพื่อนาํ 

ไปใชใ้นการศึกษาระดบัสูงข้ึน ทั้งในสถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหวา่ง

ประเทศ (International Language and International 

Experience) 

             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
    

 

 

 

 

        15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 91 หน่วยกติ 

     - กลุ่มวชิาเอกบังคบั  67 หน่วยกติ 

       ก. วชิาพ้ืนฐานทางภาษา          6 หน่วยกิต 

       ข. วชิาบงัคบัสาขา 

            - กลุ่มวชิาทกัษะภาษาเกาหลีและวฒันธรรมเกาหลี 

            - กลุ่มวชิาฝึกปฏิบติัและศึกษาดว้ยตนเอง 

         61 หน่วยกิต 

                 54 หน่วยกิต 

                  7 หน่วยกิต      

     - กลุ่มวชิาเอกเลือก   9 หน่วยกติ 

     - กลุ่มวชิาโท/วชิาเลือก  15 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 
   

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 6 คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 1 คน และ

ระดบัปริญญาโท 5 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 40  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา         

1 :  6.7  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและ

วฒันธรรมเกาหลี  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัพุธท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 

  จากการตรวจสอบพบวา่  การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
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ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

             

3.2 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.2.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

    

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา 2542 ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2549 2554 และ 2558 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1  ปรับช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา ดงัน้ี 

 จาก ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย   :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   

      ภาษาองักฤษ  :  Master of Communication Arts Program 

  ช่ือปริญญา   
      ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)       :  นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :  Master of Communication Arts 

     ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.ม. 
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         ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :  M.Com.Arts 

 เป็น ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย   :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

      ภาษาองักฤษ  :  Master of Communication Arts Program in 

     Communication Arts 

 

  ช่ือปริญญา   
      ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)       :  นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์) 

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :  Master of Communication Arts 

       (Communication Arts) 

     ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)   
         ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :  M.Com.Arts (Communication Arts) 

  

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2563 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562  วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562   

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563  วนัท่ี 8 มกราคม 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิานิเทศศาสตร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   วทิยาลยันิเทศศาสตร์  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
 

 

3.2.2  เร่ือง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยครูสุริยเทพ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2548  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  และ 2558      
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   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1  ปรับช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา ดงัน้ี 

 จาก ช่ือหลกัสูตร   

          ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต                                                      

                                                สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 

       ภาษาองักฤษ : Master of Arts Program in Teaching Science  

  ช่ือปริญญา   
          ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนวทิยาศาสตร์) 

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Master of Arts (Teaching Science)                                                                          

       ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์) 

        ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.A. (Teaching Science) 

  เป็น ช่ือหลกัสูตร   

          ภาษาไทย   :  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต                                                      

                                                    สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 

     ภาษาองักฤษ  :  Master of Education Program in Teaching Science 

  ช่ือปริญญา   
          ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนวทิยาศาสตร์) 

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Master of  Education (Teaching Science) 

       ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ศษ.ม.(การสอนวทิยาศาสตร์) 

       ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.Ed.(Teaching Science) 

   2.2 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 50 หน่วยกิต เป็น 45 หน่วยกิต 

   2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2  ในหมวดวิชาวิชาแกน จาก 15 หน่วยกิต 

เป็น 13 หน่วยกิต  และหมวดวชิาเฉพาะดา้น จาก 17 หน่วยกิต เป็น 14 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2563 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาแกน 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น 

 

- 

- 

- 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

17 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

13 หน่วยกิต 

14 หน่วยกิต 
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หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 50  หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2562 วนัท่ี  4 ธนัวาคม 2562 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ  เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 

 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   วทิยาลัยครูสุริยเทพ  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

 

3.2.3  เร่ือง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์
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ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย  ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา        

ท่ี  1    ปีการศึกษา 2558   

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1  หมวดวชิาบงัคบั มีรายละเอียดดงัน้ี 

     -   เปล่ียนช่ือวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

    2.2 หมวดวชิาเลือก มีรายละเอียดดงัน้ี 

     -   ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

     -   เปล่ียนช่ือรายวชิาและปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

      -   ตดัรายวชิา  จาํนวน 2 รายวชิา  

     - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  2  รายวชิา 

     - เปล่ียนช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2563 

แผน ก แบบ ก2 

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

14 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

14 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 41  หน่วยกติ 41  หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ไดผ้่านการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563 วนัท่ี  8 มกราคม 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

 

3.2.4 เร่ือง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 

2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2549   2553  และ 2558     

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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    2.1  ยกเลิก แผนการศึกษา แบบ แผน ข 

    2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2  ในหมวดวชิาบงัคบั จาก 15 หน่วยกิต 

เป็น 12 หน่วยกิต  และ หมวดวชิานิพนธ์ จาก 12 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2563 

แผน ก แบบ ก1 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต* 

- 

- 

36 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต* 

- 

- 

36 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

   3 หน่วยกิต* 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

   3 หน่วยกิต* 

12 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

3 หน่วยกิต* 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 ยกเลกิแผน ข 

- 

- 

- 

- 

- 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ - 

*ไม่นบัหน่วยกิตรวม 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชีวการแพทย  ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2562  วนัท่ี  4 ธนัวาคม 2562 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย  ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.5 เร่ือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

คณะวิทยาศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย  ์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 

2545  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2549  2550   2555  และ 2560    

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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    2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  130 หน่วยกิต  เป็น  128 หน่วยกิต 

    2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต  เป็น 92 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                        6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 92 หน่วยกติ 

     1. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาเฉพาะ  17 หน่วยกติ - 

     2. กลุ่มวชิาเฉพาะ  77 หน่วยกติ - 

         ก. กลุ่มวชิาเฉพาะ-บงัคบั        65 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

         ข. กลุ่มวชิาเฉพาะ-เลือก        12 หน่วยกิต - 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  - 15 หน่วยกติ 

     2. วชิาชีพ  - 77 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั  -       68 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก  -       9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 128 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       

ชีวการแพทย  ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2562  วนัท่ี  4 ธนัวาคม 2562 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย  ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.2.6 เร่ือง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

  สถาบันรัฐศาสตร์ 

     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเมืองการปกครอง  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2558  

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา 

       จาก ช่ือหลกัสูตร 

       ภาษาไทย :  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

       ภาษาองักฤษ :  Master of Political Science Program 

       ช่ือปริญญา 

       ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) :  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Master of Political Science 

       ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) :  ร.ม. 

       ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  M.P.S. 

       เป็น ช่ือหลกัสูตร 

       ภาษาไทย :  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

         สาขาวชิาการเมืองการปกครอง 

       ภาษาองักฤษ :  Master of Political Science Program in  

         Politics and Government 

       ช่ือปริญญา 

       ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) :  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) 

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Master of Political Science (Politics and Government) 

       ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) :  ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 

       ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  M.P.S. (Politics and Government) 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2563 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองการ

ปกครอง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563  วนัท่ี  8 มกราคม 2563 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการเมืองการปกครอง  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)  สถาบันรัฐศาสตร์ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.7 เร่ือง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบันรัฐศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ ไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการ         

ศึกษา  2559    

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  138 หน่วยกิต  เป็น  129 หน่วยกิต 

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 102 หน่วยกิต เป็น 93 หน่วยกิต โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

      2.3.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วิชาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 30 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

      2.3.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วิชาชีพ จาก 57 หน่วยกิต เป็น 69 หน่วยกิต 

      2.3.3 เปิดกลุ่มวชิาบูรณาการร่วม 39 หน่วยกิต 

      2.3.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ -บงัคบั จาก 30 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 

      2.3.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ - เลือก จาก 27 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 

     1. วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  30 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

     2. วชิาชีพ  57 หน่วยกติ 69 หน่วยกติ 

         ก. วชิาบูรณาการร่วม  - 39 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-บงัคบั  30 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

         ค. วชิาชีพ-เลือก  27 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

     3. วชิาโท  15 หน่วยกติ 15 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 8 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   คณะวทิยาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1    

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.2.8 เร่ือง หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษ ฐศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2558  

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 39 หน่วยกิต  เป็น 36 หน่วยกิต 

     2.2  เปิดแผนการศึกษาใหม่ ไดแ้ก่  แผน ก แบบ ก1 (ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์) 

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 และแผน ข  ในหมวดวชิาบงัคบั  

จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

     2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิต แผน ข  ในหมวดวชิาเลือก จาก 9 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2559 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แผน ก แบบ ก1 

วทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต - 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

18 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ข  

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

 

 

 

 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

18 หน่วยกิต 

 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

15 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

การสอบประมวลความรู้ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 - 6 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2562  วนัท่ี  4 ธนัวาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   สถาบันเศรษฐศาสตร์ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.2.9 เร่ือง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  สถาบันเศรษฐศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2545 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2551  2554 และ 2559    

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  135 หน่วยกิต  เป็น  129 หน่วยกิต 

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต เป็น 93 หน่วยกิต โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

      2.3.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วิชาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 12 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

      2.3.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วิชาชีพ จาก 69 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

      2.3.3 เปิดกลุ่มวชิาบูรณาการร่วม   39 หน่วยกิต 

      2.3.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ -บงัคบั จาก 30 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 

      2.3.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ - เลือก จาก 27 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2559 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 

     1. วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  12 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

     2. วชิาบูรณาการร่วม  - 39 หน่วยกติ 

     3. วชิาชีพ  69 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั  30 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เฉพาะดา้น  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

         ค. วชิาชีพ-เลือก  27 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต 

      4. วชิาโท  18 หน่วยกติ 15 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 8 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563 วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์  2563 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบันเศรษฐศาสตร์ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.10 เร่ือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและการพฒันา 

  (หลกัสูตรนานาชาต/ิหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและการพฒันา 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดรั้บอนุญาตให้เปิด

ดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2553  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2558   

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  135 หน่วยกิต  เป็น  129 หน่วยกิต 

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต เป็น 93 หน่วยกิต โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

      2.3.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วิชาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 12 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

      2.3.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วิชาชีพ จาก 69 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

      2.3.3 เปิดกลุ่มวชิาบูรณาการร่วม   39 หน่วยกิต 

      2.3.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ -บงัคบั จาก 30 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 

      2.3.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ - เลือก จาก 27 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 

     -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  39 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

- วชิาบูรณาการร่วม  - 39 หน่วยกิต 

     -  กลุ่มวชิาชีพ  60 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั       39 หน่วยกิต       36 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก      21 หน่วยกิต         9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์

ระหวา่งประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563 วนัท่ี  8 มกราคม  2563 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  สถาบนัการ

ทูตและการต่างประเทศ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  

ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา 

  ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.2.11 เร่ือง หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบัญชี 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบญัชี 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบญัชี ไดรั้บอนุญาตให้

เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2529 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  

2544  2547  2553 และ 2558    

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  133 หน่วยกิต  เป็น  129 หน่วยกิต 

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 97 หน่วยกิต เป็น 93 หน่วยกิต โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

      2.3.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วิชาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 45 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

      2.3.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วิชาชีพ จาก 52 หน่วยกิต เป็น 63 หน่วยกิต 

      2.3.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ -บงัคบั จาก  43 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต 

      2.3.4 เปิดกลุ่มวชิาชีพ-อตัลกัษณ์ ใหม่  จาํนวน 12  หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

       15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  45 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     2. วชิาชีพ  52 หน่วยกติ 63 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั        43 หน่วยกิต       42 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-อตัลกัษณ์   -              12 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก          9 หน่วยกิต         9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

คณะบญัชี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563 วนัท่ี  8 มกราคม  2563 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบญัชี เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   คณะบัญชี   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1    

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.12 เร่ือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานักบินพาณชิย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  สถาบันการบิน 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัการบิน 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

สถาบนัการบิน ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2553 และ 2558    

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  138 หน่วยกิต  เป็น 132  หน่วยกิต 

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 102 หน่วยกิต เป็น 96 หน่วยกิต 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

     15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  27 หน่วยกติ 21 หน่วยกติ 

     2. วชิาชีพ  75 หน่วยกติ 75 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั        69 หน่วยกิต       69 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก         6 หน่วยกิต        6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย ์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัการบิน ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2562 วนัท่ี  4  ธนัวาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

นักบินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัการบิน  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา 

  นักบินพาณชิย์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   สถาบันการบิน   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1    

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

 

3.2.13 เร่ือง หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 

 1. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2549 

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2553 และ 2558    

 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  140 หน่วยกิต  เป็น 138  หน่วยกิต 

     2.3 ปรับรหสัวชิาหมวดวชิาเฉพาะ  จาก   LWB   เป็น  LAW  ทุกรายวชิา 

     2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 104 หน่วยกิต เป็น 102 หน่วยกิต   

     2.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ-บงัคบั จาก   80  หน่วยกิต เป็น   87 หน่วยกิต 

     2.6 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ-เลือก จาก  12  หน่วยกิต  เป็น 15  หน่วยกิต   

 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

    15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั        80 หน่วยกิต       87 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะกลุ่ม        12 หน่วยกิต           -    

         ข. วชิาชีพ-เลือก         12 หน่วยกิต        15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563  วนัท่ี  8 มกราคม 2563 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบ 

 การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   คณะนิติศาสตร์   

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.14 เร่ือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   (หลักสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยั

นวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรั้บ

อนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  

2549  2553 และ 2558    

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  126 หน่วยกิต  เป็น 120  หน่วยกิต 

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 90 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต   

     2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ  จาก   81 หน่วยกิต เป็น  75 หน่วยกิต 

     2.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ-บงัคบั จาก   63  หน่วยกิต เป็น  60 หน่วยกิต 

     2.6 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ-เลือก จาก  18  หน่วยกิต  เป็น 15  หน่วยกิต  
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

       15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     1. วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  9 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

     2. วชิาชีพ  81 หน่วยกติ 75 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั 

ก1: กลุ่มประเด็นดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ 

ก2: กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยกุต ์

ก3: กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์ 

ก4: กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

 63 หน่วยกิต 

        15 หน่วยกิต 

        21 หน่วยกิต 

        15 หน่วยกิต 

        6 หน่วยกิต 

60 หน่วยกิต 

        18 หน่วยกิต 

        18 หน่วยกิต 

        12 หน่วยกิต 

        6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

ก5: กลุ่มปริญญานิพนธ์และสหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต         6 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก  18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 8 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยันวตักรรม

ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ

นวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา 

  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

 วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1     

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.2.15 เร่ือง หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

  วิทยาลัยการออกแบบ 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

วิทยาลยัการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546 2551 2555  2560  และ 2562 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  141 หน่วยกิต  เป็น 130  หน่วยกิต 

     2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 105 หน่วยกิต เป็น 94 หน่วยกิต   

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก  30 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต  

     2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ-บงัคบั จาก   63  หน่วยกิต เป็น 58 หน่วยกิต 

     2.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาชีพ-เลือก จาก  12  หน่วยกิต  เป็น 15  หน่วยกิต   

 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2562 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)          3 หน่วยกิต        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

      12 หน่วยกิต      12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)               6 หน่วยกิต                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

               6 หน่วยกิต               6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 

 

   

 

15 หน่วยกิต 

 

 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 15 หน่วยกิต  

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

      

 

 กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

   

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

   

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 

     1. วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  30 หน่วยกติ 21 หน่วยกติ 

     2. วชิาชีพ  75 หน่วยกติ 73 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บังคบั      63 หน่วยกติ      58 หน่วยกติ 

              1) หมวดวชิาหลกั             38 หน่วยกิต            33 หน่วยกิต 

              2) หมวดวชิาเทคโนโลย ี             15 หน่วยกิต                18 หน่วยกิต 

              3) หมวดวชิาสนบัสนุน              10 หน่วยกิต             7 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก      12 หน่วยกติ       15 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วทิยาลยัการออกแบบ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 8 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาการ 

  ออกแบบภายใน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   วิทยาลัยการออกแบบ    

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1    ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.16 เร่ือง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทัศนภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  วิทยาลัยการออกแบบ 

 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

ศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546 2551 2555  2560  และ 2562 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  128 หน่วยกิต  เป็น 120  หน่วยกิต 

     2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก  92 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต   

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเฉพาะดา้น  จาก  33 หน่วยกิต เป็น  18 หน่วยกิต  

     2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเอก  จาก   38  หน่วยกิต เป็น  39  หน่วยกิต 

     2.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเลือก จาก  12  หน่วยกิต  เป็น 18  หน่วยกิต  
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2562 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)       3 หน่วยกิต        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

   12 หน่วยกิต      12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)         6 หน่วยกิต                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

        6 หน่วยกิต               6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 

 

   

 

15 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

      

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 15 หน่วยกิต  

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

   

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

   

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

  

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

   

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ  92 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

    - วชิาแกน 

       ก. กลุ่มความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ 

       ข. กลุ่มความรู้ทางประวติัการออกแบบ 

 9 หน่วยกติ 

      6 หน่วยกิต 

         3 หน่วยกิต 

       9 หน่วยกติ 

        6 หน่วยกิต 

           3 หน่วยกิต 

    - วชิาเฉพาะด้าน 

      ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ  

      ข. กลุ่มทกัษะปฏิบติัพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ 

      ค. กลุ่มความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ        

      ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยกีารออกแบบ 

 33 หน่วยกติ 

         6 หน่วยกิต 

         9 หน่วยกิต 

         9 หน่วยกิต 

         9 หน่วยกิต 

18 หน่วยกติ 

         3 หน่วยกิต 

         6 หน่วยกิต 

         6 หน่วยกิต 

         3 หน่วยกิต 

   - วชิาเอก 

      ก. กลุ่มวชิาบงัคบั 

      ข. กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์ 

      ค. กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม 

 38 หน่วยกติ 

        27 หน่วยกิต 

        10 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

39 หน่วยกติ 

        30 หน่วยกิต 

         8 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 



46 

 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

  - วชิาเลือก  12 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 128 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือ    

ทศันภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 8 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะ

ภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ  เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะ 

  ภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลยัการออกแบบ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.2.17 เร่ือง หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

  วิทยาลัยการออกแบบ 

 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563)  วิทยาลยัการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546 2551 2555  2560  และ 2562 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  131 หน่วยกิต  เป็น 120  หน่วยกิต 

     2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก  95 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต 

     2.3   ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาแกน  จาก  9 หน่วยกิต เป็น  12 หน่วยกิต  

     2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเฉพาะดา้น  จาก  27 หน่วยกิต เป็น  18 หน่วยกิต  

     2.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเอก  จาก   41  หน่วยกิต เป็น  36  หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2562 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)       3 หน่วยกิต        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

   12 หน่วยกิต      12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)         6 หน่วยกิต                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

        6 หน่วยกิต               6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
      

 

 

 

 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
    

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

    

 

15 หน่วยกิต      กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

  15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

   

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ  95 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     -วชิาแกน 

        ก. กลุ่มความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ 

        ข. กลุ่มความรู้ทางประวติัการออกแบบ 

 9 หน่วยกติ 

      6 หน่วยกิต 

         3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกติ 

      9 หน่วยกิต 

         3 หน่วยกิต 

     -วชิาเฉพาะด้าน 

        ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ  

        ข. กลุ่มทกัษะปฏิบติัพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ 

        ค. กลุ่มความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ        

        ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยกีารออกแบบ 

 27 หน่วยกติ 

         6 หน่วยกิต          

          6 หน่วยกิต 

          6 หน่วยกิต 

          9 หน่วยกิต 

18 หน่วยกติ 

         3 หน่วยกิต       

         6 หน่วยกิต 

         6 หน่วยกิต 

         3 หน่วยกิต 

     -วชิาเอก 

       ก. กลุ่มวชิาบงัคบั 

       ข. กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์ 

       ค. กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม 

 41 หน่วยกติ 

        30 หน่วยกิต 

        10 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

36 หน่วยกติ 

        27 หน่วยกิต 

        8 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

    - วชิาเลือก  18 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วทิยาลยัการออกแบบ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 
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   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 8 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป์    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวชิา 

  การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัการออกแบบ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.18 เร่ือง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  วิทยาลัยการออกแบบ 

   

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบ   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาว ิชาการออกแบบ   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

วิทยาลยัการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546 2551 2555  2560  และ 2562 

 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 

     2.1 ปรับช่ือหลกัสูตร  และช่ือปริญญา ดงัน้ี 

      จาก ช่ือหลกัสูตร 

  ภาษาไทย  :  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์

   ภาษาองักฤษ :   Bachelor of  Fine Arts Program in  Product Design 
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   ช่ือปริญญา 

   ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        :   ศิลปบณัฑิต (การออกแบบผลิตภณัฑ)์ 

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)    :   Bachelor of Fine Arts  (Product Design) 

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)          :   ศล.บ. (การออกแบบผลิตภณัฑ)์ 

        ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)      :   B.F.A. (Product Design) 

      เป็น ช่ือหลกัสูตร 

  ภาษาไทย  :  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

   ภาษาองักฤษ :   Bachelor of  Fine Arts Program in  Design 

   ช่ือปริญญา 

   ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        :   ศิลปบณัฑิต (การออกแบบ) 

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)    :   Bachelor of Fine Arts  (Design) 

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)          :   ศล.บ. (การออกแบบ) 

        ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)      :   B.F.A. (Design)    

        2.2 เปล่ียนรหสัวชิา จาก  DSN   เป็น    COD 

         จาก  PRD   เป็น    DSG 

     2.3  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  128 หน่วยกิต  เป็น 120  หน่วยกิต 

     2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก  92 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต 

     2.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาแกน จาก  6  หน่วยกิต  เป็น 12 หน่วยกิต    

     2.6 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเฉพาะดา้น  จาก  39 หน่วยกิต เป็น  21 หน่วยกิต  

     2.7 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเอก  จาก   41  หน่วยกิต   เป็น  33  หน่วยกิต 

     2.8 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเลือก  จาก  6 หน่วยกิต  เป็น  18  หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2562 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)       3 หน่วยกิต        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

   12 หน่วยกิต      12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)         6 หน่วยกิต                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

        6 หน่วยกิต               6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
    

  

 

 

 

         15 หน่วยกิต  

  

  

   

 

 

 

 

    15 หน่วยกิต 

 

 

      

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ  92 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     - วชิาแกน 

        ก. กลุ่มความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ 

       ข. กลุ่มความรู้ทางประวติัการออกแบบ 

 6 หน่วยกติ 

      3 หน่วยกิต 

      3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกติ 

      9 หน่วยกิต 

      3 หน่วยกิต 

     - วชิาเฉพาะด้าน 

        ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ  

        ข.  กลุ่มทกัษะปฏิบติัพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ 

       ค. กลุ่มความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ        

       ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยกีารออกแบบ 

 39 หน่วยกติ 

         3 หน่วยกิต 

         15 หน่วยกิต 

         12 หน่วยกิต 

          9 หน่วยกิต 

21 หน่วยกติ 

         6 หน่วยกิต 

         6 หน่วยกิต 

         3 หน่วยกิต 

          6 หน่วยกิต 

     -วชิาเอก 

       ก. กลุ่มวชิาบงัคบั 

       ข. กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์ 

       ค. กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม 

 41 หน่วยกติ 

        30 หน่วยกิต 

        10 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

33 หน่วยกติ 

        24 หน่วยกิต 

        8 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

    - วชิาเลือก         6 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 128 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 8 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบ   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต    สาขาวชิา 

  การออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลยัการออกแบบ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.19 เร่ือง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟช่ันดีไซน์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยการออกแบบ 
     

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

แฟชัน่ดีไซน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยั

การออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2544  ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2550 2551 2555  2560  และ 2562 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  134 หน่วยกิต  เป็น 120  หน่วยกิต 

     2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก  98 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต   

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเฉพาะดา้น  จาก  39  หน่วยกิต เป็น  18 หน่วยกิต  

     2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเอก  จาก   41  หน่วยกิต  เป็น  39  หน่วยกิต 

     2.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิตวชิาเลือก  จาก  9 หน่วยกิต  เป็น  18  หน่วยกิต 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2562 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)       3 หน่วยกิต        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

   12 หน่วยกิต      12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)         6 หน่วยกิต                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

        6 หน่วยกิต               6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 

 

   

 

 

        

 

 15 หน่วยกิต 

 

 

      

 

 

 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
     

     15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

  

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

  

   

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

   

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ  98 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

    - วชิาแกน 

       ก. กลุ่มความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ 

      ข. กลุ่มความรู้ทางประวติัการออกแบบ 

  9 หน่วยกติ 

      3 หน่วยกิต 

      6 หน่วยกิต 

 9 หน่วยกติ 

      6 หน่วยกิต 

      3 หน่วยกิต 

    - วชิาเฉพาะด้าน 

       ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ  

        ข. กลุ่มทกัษะปฏิบติัพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ 

       ค. กลุ่มความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ        

       ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยกีารออกแบบ 

 39 หน่วยกติ 

         3 หน่วยกิต 

         12 หน่วยกิต 

         18 หน่วยกิต 

          6 หน่วยกิต 

18 หน่วยกติ 

         3 หน่วยกิต 

         6 หน่วยกิต 

         6 หน่วยกิต 

         3 หน่วยกิต 

     -วชิาเอก 

       ก. กลุ่มวชิาบงัคบั 

       ข. กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์ 

       ค. กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม 

 41 หน่วยกติ 

        30 หน่วยกิต 

        10 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

39 หน่วยกติ 

        30 หน่วยกิต 

         8 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

    - วชิาเลือก  9 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 8 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563  วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่

ดีไซน์    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ  เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาแฟช่ัน 

  ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัการออกแบบ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1    

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.20 เร่ือง หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
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คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย

บณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณั ฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยั

การแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2560 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 เปล่ียนรหสัวชิาจาก   TMD   เป็น  TTM 

      2.3 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม   

    จาก  140   หน่วยกิต   เป็น  143  หน่วยกิต 

 3. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัการ 

แพทยแ์ผนตะวนัออก     ไดเ้คยผา่นการอนุมติัจากสภามหาวทิยารังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 เม่ือวนัท่ี   

20 มีนาคม 2562 ไปแลว้ และทางวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดส่้งหลกัสูตรดงักล่าว ไปยงัสภาการแพทย์

แผนไทย เพื่อให้รับรองหลกัสูตร และจากการประชุมของคณะกรรมการสภาการแพทยแ์ผนไทย  ไดรั้บรอง

หลกัสูตรฯ   ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562   

  ต่อมา มหาวทิยาลยัรังสิตไดส่้งหลกัสูตรดงักล่าวไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร และจากการพิจารณาหลกัสูตรของสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ไดข้อใหม้หาวทิยาลยั แกไ้ขการจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั

ปริญญาตรี สาขาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2560 ในการน้ี วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดด้าํเนินการแกไ้ข

ตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบร้อยแลว้  

     4. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี 

 

 

หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 3 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 107 หน่วยกติ 

     -วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ 53 หน่วยกติ 53 หน่วยกติ 

     -วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกติ 51 หน่วยกติ 54 หน่วยกติ 

      1. กลุ่มวชิาเภสชักรรมไทย ไม่นอ้ยกวา่ 13 หน่วยกิต -      16 หน่วยกิต 

      2. กลุ่มวชิาเวชกรรมไทย ไม่นอ้ยกวา่ 16 หน่วยกิต -       16 หน่วยกิต 

      3. กลุ่มวชิาการผดุงครรภไ์ทย ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต -        7 หน่วยกิต 

      4. กลุ่มวชิาการนวดไทย ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต -       12 หน่วยกิต 

     5. กลุ่มวชิาฝึกบูรณาการประสบการณ์ ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต -        3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม 127 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี 15 มกราคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563 วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก   เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต   

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.21 เร่ือง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอน 

  ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยครูสุริยเทพ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง                     

พ.ศ. 2563)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอน

ภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลยัครูสุริยเทพ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิด
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ดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2553   2557    

และ 2561     

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1  ปรับช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา ดงัน้ี 

 จาก ช่ือหลกัสูตร   

          ภาษาไทย  : หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต                                                      

                                                 สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

   ภาษาองักฤษ : Master of Education in Bilingual  Education   

  ช่ือปริญญา   
          ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา) 

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Master of Education  (Bilingual Education) 

       ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษา) 

        ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.Ed. (Bilingual  Education) 

     เป็น ช่ือหลกัสูตร   

          ภาษาไทย  : หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต                                                      

                                                 สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา และการสอนภาษาองักฤษ 

   ภาษาองักฤษ : Master of Education in Bilingual   

                                  Education and  English Language Teaching 

       ช่ือปริญญา   
      ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)       :    ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

                                                 (การศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาองักฤษ) 

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :   Master of Education  (Bilingual Education  

      and  English  Language Teaching)  

         ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :   ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษา   

                                                 และการสอนภาษาองักฤษ) 

      ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :   M.Ed. (Bilingual Education and   

                                                 English Language Teaching)  

     2.2 แกไ้ขรหสัวชิา     จาก      ECI  และ  EDB  เป็น      BLE    ทุกรายวชิา 

       2.3 ยกเลิกแผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 1 สําหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะ

ขอรับใบประกอบวชิาชีพครูจากคุรุสภาประเทศไทย) 

       2.4 เปิดแผนการเรียนใหม่ ไดแ้ก่ แผน ข 

       2.5 ปรับแผนการเรียน แผน ก แบบ ก2 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แผน ก แบบ ก 2  

(แผนการเรียนที่ 1: ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

หมวดวิชาแกน - 12 หน่วยกิต - 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น -  15 หน่วยกิต - 

หมวดวิชาปฏิบติัการวิชาชีพ -  6 หน่วยกิต -   

วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต          12 หน่วยกิต  - 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ   45 หน่วยกติ    - 

แผน ก แบบ ก 2  

(แผนการเรียนที่ 2: ไม่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

หมวดวิชาแกน - 12 หน่วยกิต - 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น - 12 หน่วยกิต - 

หมวดวิชาปฏิบติัการวิชาชีพ - - - 

วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต - 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  36 หน่วยกติ - 

แผน ก แบบ ก 2    

   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - ไม่นบัหน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน - - 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 12 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - 12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  - 36 หน่วยกติ 

แผน ข    

   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - ไม่นบัหน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน - - 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - 18 หน่วยกิต 

หมวดวิชาการศึกษา 

คน้ควา้อิสระ 
ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

การสอบประมวลความรู้ - - 0 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  - 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ระบบสองภาษาและการสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลยัครู     

สุริยเทพ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 วนัท่ี 22 มกราคม 2563 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563 วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) วิทยาลยัครูสุ ริยเทพ   เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะ 

  ภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลยัการออกแบบ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาการเป็นนักศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลยันวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขยายเวลาการเป็นนกัศึกษาของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบนัทึกขออนุมติั

การขยายระเวลาการศึกษา ของนายสมชาย บวัรุ่ง รหัส 5808368 ซ่ึงเป็นนักศึกษาของ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหวัใจตีบรุนแรง 3 เส้น ซ่ึง

ทางหลักสูตรฯ ได้แนบเอกสารแสดงความเห็นของแพทยท่ี์ระบุโรค และการรอพิจารณาผ่าตดัและการให้

พกัผอ่นใหเ้พียงพอ นั้น  ทางบณัฑิตวทิยาลยั ขอเรียนเสนอขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

 1. จากเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วนั/เดือน/ปีของการส้ินสุดการเป็น

นกัศึกษา คือ วนัองัคารท่ี  17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 2.   นกัศึกษา มีผลการเรียนได ้GPA 3.00 นกัศึกษาไดส้อบผา่นการวดัคุณสมบติัและผ่าน

เกณฑม์าตรฐานภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต  

 3.  สถานภาพของดุษฎีนิพนธ์ คือ  

  3.1 ยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  

  3.2 ยงัไม่มีการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  

  3.3 มีการให้คาํปรึกษาจาก รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์ ซ่ึงเป็นผูอ้าํนวยการหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ นายสมชาย    

บวัรุ่ง ในการกาํหนดหัวข้อการทาํดุษฎีนิพนธ์ คือ เร่ืองการออกแบบกรอบโครงร่างการบริหารการจดัการ

สารสนเทศโรงเรียนอจัฉริยะ (Design Smart School Information Management Framework) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ และสภาพร่างกายของนกัศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั พิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรอนุมติัขยายระยะเวลาการเป็นนกัศึกษาไดอี้ก 1 ปีการศึกษา โดยส้ินสุดการเป็นนกัศึกษา คือ วนัพุธท่ี 

17 สิงหาคม 2565  

 ทั้งน้ี ได้แนบแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับ

นักศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม หนังสือท่ี อว 0224.2/ว647 ลงวนัท่ี        

4 ต.ค.2562 มาพร้อมน้ี 
 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมตัิขยายเวลาการเป็นนกัศึกษาของนายสมชาย บวัรุ่ง รหัส 5808368 หลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย  ีสารสนเทศ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563  เม่ือวนั

พุธ ท่ี  8 มกราคม 2563 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมตัิขยายเวลาการเป็นนกัศึกษาของนายสมชาย บวัรุ่ง รหัส 5808368 หลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้

อีก 1 ปีการศึกษา  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

    

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ดา้น

บณัฑิตศึกษา  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา  วทิยาลยั

วศิวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้ งผู ้เช่ียวชาญเฉพาะ แห่ง

มหาวิทยาลยัรังสิต  ด้านบณัฑิตศึกษา   เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบ

วิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา  จาํนวน  1  ท่าน ไดแ้ก่ 

  - ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิรวฒัน์  ดาํริห์อนนัต ์

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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ข้อพจิารณา 

  การขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  ดา้นบณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563  เม่ือวนัพุธ ท่ี  8 มกราคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิรวฒัน์  ดาํริห์อนันต์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

เฉพาะ แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นบณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์

ผูส้อบวทิยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลัย ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิเทศศาสตร  

มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1 ท่าน ไดแ้ก่ 

   - ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สรพงษ ์ วงศธี์ระธรณ์ 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา   คือ หลกัฐานแสดงศกัยภาพในช่วง 5 ปียอ้นหลงั  เป็น ทุนวิจยัจากภายนอก  

จาํนวน  2 โครงการ   มีผลงานตีพิมพจ์าํนวน  6  เร่ือง    และมีผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมี   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สรพงษ ์ 

วงศธี์ระธรณ์ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1 คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562  วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญา 

  แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการศึกษาเพื่อปริญญา

แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2562  
   

ข้อเทจ็จริง 

   จากมติคณะกรรมการการแพทยสภาให้ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ดาํเนินการจดัทาํมาตรการ และโครงการพฒันาในเร่ืองของการประเมินผลเพื่อท่ีจะทาํให้นกัศึกษามีพฒันาการ

ในการเรียนรู้และมีผลการสอบ NL 1 ดีข้ึน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยั

แพทยศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2562 วนัพุธที่ 6 ตุลาคม 2562 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการประกาศใช ้        

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2562 ครอบคลุมทุกชั้นปี 

เพื่อพฒันาให้นกัศึกษามีผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน และสามารถสอบผา่นใบประกอบวิชาชีพขั้นตอนท่ี 1 ไดเ้พิ่มข้ึน   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562

มาตรา 34 (2) ระบุว่า  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดม 

ศึกษาเอกชน  อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน     

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร

บณัฑิต พ.ศ. 2562  เพื่อเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

ต่อไป 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562)   

  สถาบัน Gen.Ed. 

 
 

คําขอ 

   สถาบัน Gen.Ed. ขออนุมัติ เปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป         

(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ย สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเ้ล็งเห็น

ว่านักศึกษาควรมีความรู้เท่าทนั และปรับตวัให้ทนัต่อยุคส่ือดิจิทลัท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความ

ประสงค์ขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) จาํนวน 1 รายวิชา  

เพื่อใหบ้ณัฑิตของมหาวทิยาลยัรังสิต  มีความรู้อยา่งเช่ียวชาญตามมาตรฐานสากล ดงัน้ี  

 กลุ่มท่ี 6 รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั (Digital Media Literacy) 
 

  RSU 163 การเปล่ียนผา่นสู่ยคุส่ือดิจิทลั   3(2-2-5) 

   (Toward Digital Media Transformation) 

 

 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 

สถาบัน Gen.Ed. ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563 วนัพุธท่ี  8 

มกราคม 2563  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมัติให้เปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี      

พ.ศ. 2562) สถาบนั Gen.Ed.   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติยกเว้นวชิาบังคับก่อน (Pre-requisite) กลุ่มวชิาชีพ-เลือก หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี 

 

คําขอ 

   คณะบญัชี ขออนุมติัยกเวน้วิชาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) กลุ่มวิชาชีพ-เลือก หลักสูตร

บญัชีบณัฑิต 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ดว้ย หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต ขออนุมติัยกเวน้วิชาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) ในกลุ่ม

วิชาชีพ-เลือก หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  ดงัน้ี 

   กลุ่มวิชาชีพ-เลือก (กลุ่มวิชาการใชเ้ทคโนโลยีในการสอบบญัชี) 

   ACC 467  การใชข้อ้มูลขนาดใหญ่สาํหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

         (Usage of Big Data for Business Analytics) 

         วิชาบงัคบัก่อน   ACC 465  การจดัการฐานขอ้มูล (Database Management)  

 

   ในการน้ี คณะบญัชี จึงขออนุมติัยกเวน้วิชาบงัคบัก่อน ACC 465  การจดัการฐานขอ้มูล 

(Database Management)  เพื่อให้นกัศึกษาคณะบญัชี สามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัยกเวน้วิชาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) กลุ่มวิชาชีพ-เลือก หลกัสูตรบญัชี

บณัฑิต ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2562 วนัพุธท่ี  4 ธนัวาคม 2562  

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัยกเวน้วิชาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) กลุ่มวิชาชีพ-เลือก หลกัสูตรบญัชี

บณัฑิต  
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับเง่ือนไขการเรียนกลุ่มวชิาชีพ-เลือก หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

     

คําขอ 

   วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขออนุมัติปรับเง่ือนไขการเรียนกลุ่มวิชาชีพ-เลือก 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ มีความประสงคข์อปรับแกไ้ขรายละเอียด ของหลกัสูตร

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) ในกลุ่มวิชาชีพ-เลือก เพื่อให้

การจดัการเรียนการสอนสามารถรองรับสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั ดงัน้ี 

 

 

 



68 

 

  ข. วชิาชีพ-เลือก  6 หน่วยกติ 

  เดิม  สําหรับผูท่ี้เรียนแผนปกติ ให้เลือกรายวิชาชีพ-เลือกตามกลุ่มรายวิชา กลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึง จาํนวน 6  หน่วยกิต  สําหรับผูท่ี้เขา้โครงการสหกิจศึกษา ให้เรียนรายวิชา BME 496 สหกิจศึกษา

สาํหรับวศิวกรรมชีวการแพทย ์

  แก้ไขเป็น สําหรับผูท่ี้เรียนแผนปกติ ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปน้ี จาํนวน      

6  หน่วยกิต  สําหรับผูท่ี้เขา้โครงการสหกิจศึกษา ให้เรียนรายวิชา BME 496 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรม       

ชีวการแพทย ์

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัปรับเง่ือนไขการเรียนกลุ่มวชิาชีพ-เลือก หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  7/2562 วนัพุธท่ี  4  ธนัวาคม2562  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัปรับเง่ือนไขการเรียนกลุ่มวิชาชีพ-เลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560)    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน 2 หลกัสูตร  
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ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผู ้มี คุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์อยา่งน้อย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  2  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

   2. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรี   
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  5  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
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เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 
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ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 5 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

   วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

   2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

   3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ    

 4. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม  

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

   5. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ 

    (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยติุธรรม  

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 3) พ .ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 
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3.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยติุธรรม  

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 3) พ .ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้

กาํหนดไว ้
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.14 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 3) พ .ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.15 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมือง 

 (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรเปิดใหม่) วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีก ําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพือ่ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 3) พ .ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู ้นําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรเปิดใหม่) เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.16 เร่ือง ขออนุมัติอตัราค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัอตัราค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

   1. อตัราค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม  สาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการ

ใหม่  ปีการศึกษา 2563  ดงัน้ี   

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ 

    (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยันานาชาติ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

6,000.00 

301,000.00 

2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ 

    และการพฒันา สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 

• เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

150,000.00 

         450,000.00 
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3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2563) คณะศิลปศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

                   1,700.00 

               322,200.00 
 

 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัพุธท่ี 15 มกราคม 2563 และ คร้ังท่ี 2/2563  

วนัพุธท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 เรียบร้อยแลว้ 

   2. อตัราค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม  สาํหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   

ท่ีเปล่ียนรหสัวชิา ปีการศึกษา 2563 และไดมี้การกาํหนดรหสัวชิาใหม่   ดงัน้ี 
  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
อตัราค่าเล่าเรียน  

บรรยาย (หน่วยกติละ) ปฏิบัติ (วชิาละ) 

1.  กลุ่มวชิาศิลปะและการออกแบบ COD/DSG 

     ค่าบาํรุงห้องปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑ ์DSG 

     ค่าบาํรุงห้องปฏิบติัการเขียนแบบเบ้ืองตน้ DSG 

2,200 

- 

- 

1,000 

1.500 

1,200 

2.  กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์/กลุ่มรัฐศาสตร์ PEG 1,700 - 
 

 ในการขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตร ในปีการศึกษา 2563 และไดมี้การกาํหนดรหสัวชิาใหม่ 

ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563      

วนัพุธท่ี 12  กุมภาพนัธ์ 2563 เรียบร้อยแลว้ 

 3. ปรับอตัราค่าเล่าเรียน  ค่าบาํรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม  สาํหรับหลกัสูตรระดบั

ปริญญาโท  ประจาํปีการศึกษา 2563 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 วนัพุธท่ี 12  กุมภาพนัธ์ 2563 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติอัตราค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม  เพื่อนําเสนอ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.17 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2562 และภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2562    
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คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2562  และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จาํนวน   39  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 39 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

1/2562 

ภาคการศึกษา 

2/2562 

รวม 

1. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 - 1 

2. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

1 - 1 

3. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

4. สาขาวชิาการออกแบบ 3 - 3 

5. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 3 - 3 

6. สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 2 - 2 

7. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 11 - 11 

8. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 - 1 

9. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 3 - 3 

10. สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ 1 - 1 

11. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 4 - 4 

12. สาขาวชิาบญัชี 3 - 3 

13. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 3 - 3 

14. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

- 1 1 

15. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 1 1 

รวม 37 2 39 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.18 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2562 และภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2562    

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 และ  ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562   จาํนวน  10  คน   

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั และสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  10 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที่

1/2562 

ภาคการศึกษาที ่

2/2562 

รวม 

1.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 2 - 2 

2.  สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ 2 - 2 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 - 1 

4.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 1 3 

5.  สาขาวชิาการศึกษา 1 - 1 

6.  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 - 1 

 รวม 9 1 10 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  1  

ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562   จาํนวน 10  คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

3.19 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  แจ้งทีป่ระชุมทราบ   

 3.19.1  เร่ือง บันทกึข้อตกลงโปรแกรมการฝึกงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กบั 

   Ming Chuan University, Taiwan, R.O.C. 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงโปรแกรมการฝึกงาน ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั  Ming Chuan University, Taiwan, R.O.C. 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงโปรแกรมการฝึกงาน ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั  Ming Chuan University, Taiwan, R.O.C. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ เปิดโอกาสให้นกัศึกษา ไดเ้รียนภาษาจีน 

กับเจ้าของภาษา ประกอบกับการเรียนรู้ การเป็นผู ้ช่วยสอน การทํากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง 

วฒันธรรมระหวา่งการเรียนการสอน เป็นตน้  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลัยฯ ได้ทําบันทึกข้อตกลงโปรแกรมการฝึกงาน  ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ  Ming Chuan 

University, Taiwan, R.O.C. เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงโปรแกรมการฝึกงาน ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

Ming Chuan University, Taiwan, R.O.C. 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

 3.19.2  เร่ือง บันทกึความเข้าใจความร่วมมือทางวชิาการระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    Universitas Ciputra Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความเขา้ใจความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยั

รังสิต กบั  Universitas Ciputra Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ได้ทําบัน ทึ กความเข้าใจความ ร่วมมื อท างวิชาการ  ระห ว่าง 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต  กั บ   Universitas Ciputra Surabaya, Jawa Timur, Indonesia โ ด ย มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์

เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาและคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัทั้งสองแห่งไดร่้วมกนัดาํเนินกิจกรรมทางวิชาการ 

ไดแ้ก่ 

1. การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการและการจดันิทรรศการ 

2. การจดัการบรรยายพิเศษ 

3. ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 

4. การพฒันาโครงการวจิยัร่วมกนั 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
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มหาวิทยาลยัฯ ได้ทาํบนัทึกความเขา้ใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Universitas 

Ciputra Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย

รังสิต กบั  Universitas Ciputra Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

คร้ังท่ี 2/2561  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  คร้ังท่ี 3/2561  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 คร้ังท่ี 4/2561 วนัท่ี 9 ตุลาคม 

2561 คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงาน

ทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ของ    ผศ.ดร.ทศนัย   

ชุ่มวฒันะ  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  (โดยวิธีพิเศษ)   สาขาวิชาฟิสิกส์   ของ    นายส่ือจิตต ์ 

เพช็ร์ประสาน   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 



84 

 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ของ  นายสถาพร     คาํหอม   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    ของ     นายสมบูรณ์   

ศุขสาตร    ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี   ของ    นางสาว

อรวรรณ   เฑียรฆ์พงษ์    ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี   ของ    นางสาว

ชมนภสั  ชูโชติ    ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   ของ    นางสาววรทยั    ราวินิจ   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์    ของ  นางสาวอรรถญา  

พิกุลพารุ่งโรจน์   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์   ของ   นางสิรดา    ไวยาวจัมยั   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์   ของ   นางสาว

ศิริเพญ็  ธนานนัทกิจ  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์  สาขาวิชาการศึกษา    ของ     นางสาวพิมพ์อุไร    

ลิมปพทัธ์   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา  ของ   นางสาววลัลภา เฉลิมวงศาเวช   ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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 2.13   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาสถิติศาสตร์ ของ   นางสาวนิธิภา อาจฤทธ์ิ    

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ ของ นางสาวนิศากร จุลรักษา

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.15   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาสถิติศาสตร์  ของ นางสาวสุมามาลย ์ ปานคาํ   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.16   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ    สาขาวชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์    ผศ.พิเศษ 

นพ.พรภวิษญ์   ศรีภิรมย ์   ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

  2.17  เน่ืองด้วย นางสาวสุมิตษ์ิตรา  ปิยะณัตด์ิพูล   มีความประสงค์จะขอดาํรงตาํแหน่ง   

ผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นั้น    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม  ไดส่้งหนงัสือท่ี ศธ 0509(2).1/4751  ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณา

คดัสรรผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 1 คน ทดแทน รศ.นพ.ฉนัชาย  สิทธิพนัธ์ุ  ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรค

ระบบทางเดินหายใจ)  เน่ืองจากผูท้รงคุณวฒิุขา้งตน้มีความเช่ียวชาญดา้นโรคปอด  แต่ผลงานทางวิชาการของผู ้

ขอเป็นงานเก่ียวกบัโรคหวัใจ  ดงันั้น ความเช่ียวชาญของผูท้รงคุณวุฒิจึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงาน   ทางวิชาการ

และสาขาวชิาท่ีเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง ทางวชิาการนั้น 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562       วนัท่ี 

26   กุมภาพนัธ์   2562     มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัรังสิตทาํหนงัสือช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็น         เพื่อ

ยืนยนัความเหมาะสมในการแต่งตั้ง รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพนัธ์ุ   เป็นผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

ระดบัผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ของ นางสาวสุมิตษ์ิตรา  ปิยะณตัด์ิพูล  (หนงัสือ มรส 

ท่ี 6000/166 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2563) 

  กระท รวงการอุดม ศึก ษ า วิท ยาศาส ตร์ วิจัยและน วัตก รรม   ได้ส่ งห นังสื อ ท่ี  อว 

0227.2(1)/845   ลงวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2562   ยืนยนัตามมติเดิม  กล่าวคือ ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณา  

คดัสรรผูท้รงคุณวุฒิด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  หรือผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีใกล้เคียงท่ีสุดจากบัญชีรายช่ือ

ผูท้รงคุณวฒิุท่ี กกอ.กาํหนด 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 20 

สิงหาคม 2562  ไดมี้มติเห็นชอบให้มหาวทิยาลยัรังสิตเรียนเชิญ ศ.นพ.วเิชียร  ทองแตง  เป็นผูท้รงคุณวฒิุอ่านและ

ประเมินผลงานทางวิชาการสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   ของ  นางสาวสุมิตษ์ิตรา  ปิยะณัตด์ิพูล   ทดแทน  รศ.นพ.

ฉนัชาย  สิทธิพนัธ์ุ  โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
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และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการประเมินผลให้ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณ

และคุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด  

 2.18   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา  ของ              

นาวาโท ประพนธ์  จารุยาวงศ ์   ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

 2.19  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชาจกัษุวิทยา   ของ     นายไพศาล  

ร่วมวบูิลยสุ์ข   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.20   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ   สาขาวิชาจกัษุวิทยา ของ  นางอัจฉรา     

อมัพรพฤติ   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.21   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   ของ   นางสาวอานิก      ทวชิาชาติ    

ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.22   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ    ของ   นางสาวเฉลิมพร  เยน็เยือก   

ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

1/2563  วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์จาํนวน 2 

คน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 13 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนวน 1 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนวน 

4 คน  ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.ทศนยั   ชุ่มวฒันะ   ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

   ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2563   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการ 

   แกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์ 

 -   นายส่ือจิตต ์ เพช็ร์ประสาน    ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์ 

   สาขาวชิาฟิสิกส์  ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 

   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์ 
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 -   นายสถาพร  คาํหอม ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี    

   ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นายสมบูรณ์  ศุขสาตร ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

   ตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวอรวรรณ   เฑียรฆพ์งษ ์    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี   

   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวชมนภสั  ชูโชติ     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี   

   ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสาววรทยั  ราวนิิจ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

   สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสาวอรรถญา  พิกุลพารุ่งโรจน์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

   สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสิรดา    ไวยาวจัมยั ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาประยกุตศิ์ลป์    

   ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวศิริเพญ็  ธนานนัทกิจ   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวพิมพอุ์ไร      ลิมปพทัธ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการศึกษา 

   ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาววลัลภา เฉลิมวงศาเวช    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

   ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวนิธิภา อาจฤทธ์ิ     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาสถิติศาสตร์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นางสาวนิศากร จุลรักษา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาสถิติศาสตร์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวสุมามาลย ์ ปานคาํ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาสถิติศาสตร์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.พิเศษ นพ.พรภวษิญ ์  ศรีภิรมย ์ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารยพ์ิเศษ     

   สาขาวชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์              

   ตั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวสุมิตษ์ิตรา  ปิยะณัตด์ิพูล   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

   สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   

   ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557  

   ซ่ึงเป็นวนัท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 

 -   นาวาโท ประพนธ์  จารุยาวงศ ์    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

   สาขาวชิาสูติศาสตร์- นรีเวชวทิยา   

   ตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายไพศาล  ร่วมวบูิลยสุ์ข ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

   สาขาวชิาจกัษุวิทยา  

   ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางอจัฉรา  อมัพรพฤติ    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

   สาขาวชิาจกัษุวิทยา  

   ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์    20  คน    ดํารงตําแหน่ง            

รองศาสตราจารย ์จาํนวน 2 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 13 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน  และ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ  จ ํานวน 4 คน  ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นแล ะเส น อเร่ือง เพื ่อรายงาน ให้

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

4.2   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อนและเทียบเคียงสาขาวชิาในการดํารง 

           ตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาํนวน 1 คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํวทิยาลยัเภสัชศาสตร์     เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอ่ืน  

มาก่อน  มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ  ฝ่ายเลขานุการฯ   

จึงเรียนมาเพื่ออนุมติัดาํเนินการดงัน้ี   

1. นายเอกพล  ล้ิมพงศา  เดิมดํารงตาํแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

2. เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวชิาสาํหรับ

การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลยั

รังสิตขออนุมติัแต่งตั้ง  นายเอกพล  ล้ิมพงศา   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิา       เภสัชศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(รหสัสาขาวชิา 3302)  ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

  ฝ่ายเลขานุการฯ  จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารง

ตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556  หมวด 4  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน ข้อ 14 และข้อ 15     

ความวา่  

  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน

ในประเทศ   หรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาเดียวกนักบัท่ี

เคยไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งนั้น ๆ  และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ีบุคคลนั้นเคยดาํรงอยูก่็ได ้   ทั้งน้ี 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
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  ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะนาํมาใช้

เพือ่พิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 15 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 14   

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  15.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิม

จากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษา

หรือสถาบนัชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนั  อุดมศึกษา

หรือสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง

ทางวชิาการของมหาวทิยาลยัพิจารณา 

  15.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัพิจารณาผลงาน ทาง

วชิาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  2  ก่อนนาํเสนอ สภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใหด้าํเนินการ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการต่อไป 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวทิยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งอาจารยท์ั้ง 1 คน   ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให ้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

4.3   เร่ือง  ขออนุมัติเปลี่ยนสถานภาพตาํแหน่งทางวิชาการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเป็น 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางวราภรณ์   แสงทวสิีน   
 

คําขอ  

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปล่ียนสถานภาพตาํแหน่งทางวิชาการจากผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ    เป็น

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางวราภรณ์   แสงทวสิีน   

 

ข้อเทจ็จริง 

1. นางวราภรณ์   แสงทวีสิน   อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   เคยดํารง

ตาํแหน่งอาจารยพ์ิเศษและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  วนัท่ี 20 
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พฤศจิกายน 2556 การดาํเนินการแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษดาํเนินการ  ตาม

หลกัเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาํทุกประการ 

2. ผศ.พิเศษ พญ.วราภรณ์   แสงทวีสิน   เกษียณอายุราชการจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ        

มหาราชินี  มาดาํรงตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํวทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557   

3. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563  วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 

2563  ได้พิจารณาเห็นชอบให้  ผศ.พิ เศษ พญ.วราภรณ์   แสงทวีสิน   ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย ์

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  เพื ่อให้สอดคลอ้งกบัสถานะภาพปัจจุบนัที่ดํารงตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํของ

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 เพื่อใหก้ารดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ การขอ

กาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ     มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัเปล่ียนสถานภาพตาํแหน่งทางวิชาการจาก  

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัเปล่ียนสถานภาพตาํแหน่งทางวิชาการจากผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษเป็น          

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางวราภรณ์   แสงทวสิีน   

 

 ทั้งน้ี   จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง     อ่ืนๆ 

5.1 เร่ือง   “สู่ทศวรรษที ่2 สังคมธรรมาธิปไตย กบัมหาวทิยาลยัรังสิต”   

 

 1 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดใ้หค้วามเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 

เร่ือง “มหาวทิยาลยัรังสิตกบัการปฏิรูปสังคมไทย ใหเ้ป็นสังคมธรรมาธิปไตย” โดยกาํหนดวา่ ทิศทางของ

มหาวิทยาลัยใน 10 ปี   จะ “ผลิตบัณฑิต   สร้างองค์ความรู้  และร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน”   เพื่อ 
“สร้างสงัคมธรรมาธิปไตย” 

 2  หลงัมติสภาฯ  มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการหลายอยา่ง ต่อเน่ืองกนัมา  เร่ิมตั้งแต่ 

  2.1   การส่ือสาร สร้างความเขา้ใจแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตย ทั้งภายในและภายนอก  

โดยมหาวทิยาลยั เปิดตวักบัสังคมภายนอกคร้ังแรก โดยการแถลงข่าว หวัขอ้ “ม.รังสิต ปักธงสร้างสังคม
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ธรรมาธิปไตย” โดยจดัท่ีสยามสมาคม เม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 2552  ดร.เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง บรรยาย “เส้นทางสู่สังคม

ธรรมาธิปไตยของมหาวทิยาลยัรังสิต” 

  2.2   การส่งเสริมใหเ้กิดเวทีวิชาการหลากหลายท่ีส่งเสริมการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย 

  2.3   การส่งเสริมบทบาทส่ือมวลชนเพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย  

     -   โดยจดัใหมี้ รางวลัฐานนัดรส่ีทองคาํ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 

     -   การสร้างส่ือโฆษณามหาวทิยาลยั ภายใตแ้นวคิดสังคมธรรมาธิปไตย เช่น 

         ปี 2552  แนวคิด “สร้างบณัฑิตรู้ลึก สร้างสาํนึกเพื่อสังคม” 

             ปี 2553- 2554  แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให ้และการแบ่งปัน” 

  3.   ต่อมาในปี 2555  มหาวทิยาลยัได ้ กาํหนดวสิัยทศัน์ เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และตรา

สัญลกัษณ์ ข้ึนใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดสร้างสังคมธรรมาธิปไตย  

 คาํว่า “มหาวิทยาลัยคือขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่สังคม

ธรรมาธิปไตย”   จึงเร่ิมตน้ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

 4.  และภายใตแ้นวคิดน้ี ก็เป็นรากฐานใหเ้กิดโครงการท่ีมีความสาํคญั มีนวตักรรม จาํนวน

มาก ทั้งดา้นวชิาการ เช่นการสร้างวชิา RSU 101  โครงการท่ีบูรณาการพนัธกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาเขา้

ดว้ยกนัอาทิ โครงการท่ีบูรณาการดา้นการเรียนการสอน การวจิยัและการบริการสังคม เช่น “โครงการนวตักรรม

นาขา้ว ชาวนาอจัฉริยะ”   “กญัชาเพื่อการแพทย”์   “ไผกู่ช้าติ”   

 โครงการท่ีบูรณาการการเรียนการสอน การวิจยัสร้างสรรค ์ การบริการสังคมและการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั เช่น “โครงการหนงัเมืองน่าน” “โครงการวิจยัเพื่อพฒันาเมืองเขมราฐสู่เมือง

ศิลปวฒันธรรม” การสร้างภาพยนตร์เร่ือง “ครุฑ มหายทุธหิมพานต”์  ละครเพลง “แกะดาํโลกสวย”  

 และในปี 2558 “เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม” จึงมอบรางวลั SVN Award 

ประจาํปี 2557 แก่มหาวทิยาลยัรังสิต และยกยอ่งใหเ้ป็น “สถาบนัการศึกษาชั้นนาํ ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม” 

 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  เน่ืองในวาระครบรอบ 10 ปีของการดาํเนินการตามแนวทาง “สร้าง

สังคมธรรมาธิปไตย”  

 มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดัเวที “สู่ทศวรรษที ่ 2 ....สังคมธรรมาธิปไตยกบัมหาวิทยาลัยรังสิต” เพื่อ

เป็นการทบทวนการดาํเนินงานท่ีผา่นมา โดยเปิดใหมี้การแสดงความเห็นจากผูบ้ริหารและบุคคลากรภายในและ

บุคคลภายนอก เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการพฒันา ปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

 ท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ได้

พิจารณา ทบทวน เร่ือง “สู่ทศวรรษท่ี 2 สังคมธรรมาธิปไตย กบัมหาวทิยาลยัรังสิต” แลว้ มีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

 1. ท่ีประชุมเห็นวา่ มหาวทิยาลยัรังสิต ยงัตอ้ง ผลกัดนัวสิัยทศัน์ “สังคมธรรมาธิปไตย” 

ต่อไปในทศวรรษท่ี 2 โดยจะรายงานผลการดาํเนินงานในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา และนาํเสนอแนวทางการทาํงาน

ในทศวรรษท่ี 2 ต่อท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั ในเดือนมีนาคม 2563 

 2. ท่ีประชุมเห็นวา่  มหาวทิยาลยัรังสิต เดินมาถูกทางแลว้ ในการกาํหนดวสิัยทศัน์สงัคม

ธรรมาธิปไตย และเห็นควรเพิ่มความเขม้ขน้ในการทาํงานตามขอ้เสนอจากวงสัมมนา ไม่วา่จะเป็นการผลกัดนั
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ใหแ้ต่ละคณะแต่ละวชิา แต่ละหลกัสูตร มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีนาํพานกัศึกษาไปเรียนรู้ปัญหาท่ีตน้เหตุ

หรือปัญหาระดบัโครงสร้างในแต่ละมิติอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งการเช่ือมโยงกบัขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

และการ Empowerment ภาคประชาชน 

 3.  ควรมีการนิยามความหมายของคาํวา่ “สังคมธรรมาธิปไตย” ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

 4. ท่ีประชุมเห็นความสาํคญัของวชิา RSU 101 สังคมธรรมาธิปไตย นอกจากจะเป็น

กระบวนการขดัเกลา จิตสาํนึก เร่ือง ความดี ความเสียสละ การแบ่งปันใหก้บันกัศึกษาแลว้ ยงัเห็นวา่ควร

ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนใหมี้ความเขม้ขน้ข้ึนเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีเป็นจริงดว้ย (Problem Base) 

 5.  ในนามของสงัคมธรรมาธิปไตย ควรสร้างกระบวนการเจรจา (Dialogue) ใหเ้กิดข้ึนทุก

ระดบั ทั้งระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้ป็นเวทีในการคล่ีคลายปัญหาความขดัแยง้ในระดบัต่างๆ 

รวมทั้งเป็นเวทีในการแสวงหามาตรการรับมือกบัปัญหาใหญ่ๆ เช่น ปัญหาความเหล่ือมลํ้าและการกระจาย

รายได ้ ปัญหาความแตกแยกในสังคม ปัญหาเทคโนโลย ี Disruption ปัญหาสังคมสูงวยั (Aging Society) และ

ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาร่วมกนั 

 6.  อธิการบดี เนน้ย ํ้าวา่ สังคมธรรมาธิปไตยจะตอ้งไม่แยกจากกนั ทุกคร้ังท่ีใชค้าํวา่ “สังคม

ธรรมาธิปไตย” จะตอ้งมีคาํวา่ “สังคม” นาํหนา้ ไม่ใช่ Society แต่เป็นคลา้ยๆ Socialism ท่ีอยูบ่นฐานความเสมอ

ภาค เท่าเทียม ภราดรภาพ ซ่ึง ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดี  ไดเ้นน้ย ํ้าวา่ สังคมธรรมาธิปไตย จะตอ้งถึงพร้อม

ดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

  (1)   ยดึถือผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นตวัตั้ง  

  (2)   ยดึหลกัธรรม  ซ่ึงเป็นส่ิงเดียวกบั “ธรรมชาติ” และ “ความจริง”  

  (3)   ยดึมัน่ในความเป็นประชาธิปไตย  

 ถา้ 3 องคป์ระกอบน้ี เดินไปพร้อมกนั สังคมไทยจะเป็นสังคมธรรมาธิปไตย เป็นสังคมท่ี

เดินทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง 

 

ข้อเสนอ 

  จากการทบทวนการดาํเนินงานในระยะ 10 ปี เพื่อกา้วสู่ทศวรรษท่ี 2  มหาวทิยาลยัรังสิตยนืยนั

ในแนวทางสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ท่ีไดด้าํเนินการมาแลว้นั้น ต่อไป 

 

  จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี ้

   1.  การทีม่หาวิทยาลยัรังสิตริเร่ิมและผลกัดันการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย  เป็นเร่ืองที่ด ี 

  เพราะโลกมีวกิฤต “ความไม่เป็นธรรม”  การขับเคล่ือน “ความเป็นธรรม” จึงเป็นเร่ืองสําคัญและ

  ถูกต้อง 
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   2.  การขับเคล่ือนสังคมโดยทั่วไป ปัญหาหน่ึงทีพ่บกคื็อ  ยังขาด “ระบบคิดที่ทรงพลงั”  

  ซ่ึงนักคิด นักวชิาการของมหาวทิยาลยั จะต้องค้นหา “ระบบคิดทีท่รงพลัง” ให้ได้    นักคิดชาว 

  อเมริกนัท่านหน่ึง ผู้เขียนหนังสือเร่ือง “The End of History”  ตั้งคําถามว่า  “เรามาถึงจุดนีไ้ด้ 

  อย่างไร”  ระบบทุนนิยมและประชาธิปไตย ทีเ่คยเป็นคําตอบเร่ืองความสุขความเจริญของ 

  สังคม   กลบัปรากฏผลว่าไม่จริง  เกดิความเหล่ือมลํา้อย่างสูง  เกดิระบบการเมืองและรัฐบาลที่ 

  ไร้ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองทีท้่าทายให้แสวงหาคําตอบ 

   3. โรค Covid 19  ส่งสัญญาณว่า  อารยธรรมกว่า 500 ปีของมนุษยชาติ ตั้งแต่การ 

  ค้นพบวทิยาศาตร์สมัยใหม่ในยุโรป  กาํลงัเดินไปสู่การส้ินสุด หรือภาวะทีโ่ลกและสังคมเสีย 

  สมดุลอย่างรุนแรง จนกลายเป็นวกิฤตของอารยธรรม  เน่ืองจากชุดความคิดทีใ่ช้ใน 500 ปีที่ 

  ผ่านมาถึงปัจจุบัน  เป็น “กลไก” และ “แยกส่วน” จึงนําไปสู่การเสียสมดุล  กระบวนทัศน์ใหม่ 

  ทีจ่ะนํามาใช้ จึงต้องเป็น “องค์รวม” เป็น “ระบบ” เป็น “New Development Paradigm” จึง 

  จะแก้ปัญหาของโลกและสังคมได้ 

 

5.2 เร่ือง   [ร่าง] มาตรฐานการศึกษา มหาวทิยาลัยรังสิต ฉบับ พ.ศ. 2563 
 

คําขอ 
 

  สาํนกังานประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต    ขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา    [ร่าง] มาตรฐาน

การศึกษา  มหาวิทยาลยัรังสิต  ฉบบั พ.ศ.2563   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาํกบัและพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต โดยผูอ้าํนวยการสาํนกังานประกนัคุณภาพ ผูแ้ทนกรรมการดาํเนินงานประกนั

คุณภาพฯ มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการนาํ (ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยั รังสิต พ.ศ.2563 

สู่การปฏิบติั  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563  เป็นตน้ไป ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 

มาตรา 62   ท่ีให้สถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาํหนด 

  ทั้งน้ี มาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ.2563  ท่ียกร่างโดย  คณะกรรมการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิตนั้น  ครอบคลุมหลกัเกณฑต่์างๆ  ทั้งกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2558  และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ.2561 ตลอดจนครอบคลุมการรายงานผลการดาํเนินตามตวับ่งช้ีในทุกระดบั ท่ีสถาบนัตอ้งรายงานผา่นระบบ 

CHE QA Online ของสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์  วจิยัและนวตักรรม 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติ ร่างมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับ พ.ศ.2563 ตามที่ 

 มหาวิทยาลัยเสนอ 
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5.3 เร่ือง   การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี 
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้ง

ใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 

 ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอา้น ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  เห็นชอบแต่งตั้ง   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ  โดยอธิการบดีได้ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลยั  เร่ืองการ 

 ให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งบริหาร 2 ตาํแหน่งพร้อมกัน เช่นดาํรงตาํแหน่งคณบดี และ รอง

 อธิการบดี โดยไม่ใช่คําว่า “รักษาการ” ในอีกตําแหน่งหน่ึง  ว่า มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 ภาระหน้าที่ให้บุคคลท่านน้ันปฏิบัติงานจริงทั้งสองตําแหน่ง ด้วยเห็นว่าบุคคลท่านน้ันมี

 ศักยภาพทีก่ระทาํได้  มใิช่การปฏิบัติหน้าทีอ่กีตําแหน่งหน่ึงเป็นการ “ช่ัวคราว” ดังน้ัน เม่ือ

 บุคคลท่านน้ันปฏิบัติงานจริง รับผิดชอบจริงทั้งสองตาํแหน่ง  มหาวิทยาลัยจึงไม่ใช้คาํว่า 

 “รักษาการ” เหมือนแนวปฏิบัติทีใ่ช้กนัในระบบราชการ 
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5.4 เร่ือง   การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้ง

ใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 

 ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  เห็นชอบแต่งตั้ง   รองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์ 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ 

 

5.5 เร่ือง    [ร่าง] ตัวช้ีวดัการดําเนินงาน (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต  

  พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2562) 

 

  ดว้ยคณะกรรมการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ฯ ไดร่้วมประชุมเพื่อปรับปรุงตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน

ตามแผนยทุธศาสตร์ฯ   จนกระทัง่เสร็จส้ินตามกระบวนการแลว้นั้น     สาํนกังานวางแผน    มหาวทิยาลยัรังสิต    

ขอเสนอเร่ือง เพื่อพิจารณา   “ [ร่าง] ตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน (KPI)  ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั
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รังสิต พ.ศ.2560-2564  (ฉบบัปรับปรุง พฤศจิกายน 2562) ” เพื่อใหแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต 

ฉบบั พ.ศ. 2560-2564 มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
  

ตัวช้ีวดัการดําเนินการ (KPI) ระยะกลางแผนฯ (ปีการศึกษา 2562) ของแผนพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต  

ฉบบั พ.ศ. 2560-2564  ดังนี ้

ประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ที่ 

                 จํานวน 

            การดําเนิน  

ตัวช้ีวดั 

งาน(KPI) 

 

หมาย 

 

เหตุ 

 

 ก่อน 

ปรับปรุง 

หลงั 

ปรับปรุง 

ปรับวธีิการพิจารณา หรือ 

รายละเอียดบางส่วน 

ปรับค่าเป้าหมาย KPI ใหม่ 

1 10 12 4 KPIs 2 KPIs 2 KPIs 

2 7 8 2 KPIs 1 KPI 1 KPI 

3 4 5 2 KPIs  1 KPI 1 KPI 

4 3 3 - 1 KPI - 

5 10 11 1 KPI - 1KPI 

รวม 34 39  9 KPIs 5 KPIs 5 KPIs 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุม อนุมัติการปรับปรุงตัวช้ีวดัการดํานินการ (KPI)  ระยะกลางแผนฯ   (ปีการศึกษา  

 2562) ของแผนพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต ฉบับ พ.ศ. 2560-2564 ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ  

 

5.6 เร่ือง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต  

  ประจําปีการศึกษา 2561   และแผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปีการศึกษา 2563  

  คณะกรรมการตรวจสอบ   ประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต     สํานกังานตรวจสอบภายใน   

เสนอรายงาน  เร่ือง  “รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2561

และแผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2563”  ดงัน้ี 

  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิตตามแผนการตรวจสอบ ประจาํปี

การศึกษา 2561: 

1) ผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ระดบัองคก์ร พบวา่ระดบัความเส่ียงคงท่ี-ลดลง โดย

สามารถปิดความเส่ียงดา้นงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
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2) ผลการตรวจสอบภายในดา้นการเงิน พบวา่มหาวทิยาลยัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงของขอ้มูลการบริหารจดัการทั้งหมด การยนืยนัยอดเจา้หน้ี

ลูกหน้ีจะมีการดาํเนินการผา่นการตรวจสอบบญัชี การแปลงหน้ีเป็นทุนอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

3) ผลการตรวจสอบภายในระดบัหน่วย มีหน่วยรับการตรวจ 13 คณะวชิา ขอบเขตการตรวจ

ประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐาน (การบริหารงาน) ขอ้มูลสารสนเทศ การประเมินความเพียงพอของการ

ควบคุมภายใน   และผลการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1) ดา้นขอ้มูลพื้นฐาน (การบริหารงาน) มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน มีการนาํการ

บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีการพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์และความ

จาํเป็น/สร้างจุดเด่นใหค้ณะ 

2) ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ทุกหลกัสูตรไดรั้บอนุมติัร้อยละ 100 ผลการประเมินหลกัสูตร อยูใ่น

ระดบัดี ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ผลการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปี บรรลุความสาํเร็จตามตวัช้ีวดัโครงการครบถว้น ร้อยละ 86-100 

3) ดา้นความเพียงพอของการควบคุมภายใน คณะวชิามีการจดัทาํระบบควบคุมภายในได้

เพียงพอ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO2017 ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 

และ 17 หลกัการ 

4) ดา้นผลการบริหารความเส่ียง งานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ มีจาํนวนมาก ผล

ประเมินอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ทกัษะภาษาองักฤษ/ต่างประเทศของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง จึงควรเตรียมความพร้อม และมาตรการสร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาทุ่มเท

และใหค้วามสาํคญั  อาจารยป์ระจาํดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปรับปรุง จึงควรเพิ่มมาตรการแรงจูงใจและมาตรการการกาํกบั จาํนวนนกัศึกษาแรกเขา้

ส่วนใหญ่เร่ิมมีแนวโนม้ลดลง และไม่เป็นไปตามเป้าท่ีตั้งไว ้ควรแสวงหารายไดจ้ากส่วน

อ่ืน เช่น การจดัอบรมระยะสั้น มาตรการดูแลนกัศึกษา การพฒันาการเรียนการสอน การลด

การตกออก 

  แผนการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2563:  

  มีขอบเขตการตรวจสอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

   1)  การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง 8 ประเด็นความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 

   2)  การตรวจสอบการควบคุมภายใน 8 ประเด็นความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 

   3)  การตรวจสอบภายใน 

   4)  การตรวจสอบการบริหารจดัการ 
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  แนวทางการตรวจสอบภายในระดบัหน่วย โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วย

 รับตรวจ ไดแ้ก่ แผนกลยทุธ์ แผนพฒันา แผนปฏิบติัการของหน่วยรับตรวจ รายงานผลการ  

 ประกนัคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินธรรมาภิบาลของคณะวชิา  

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต ประจําปีการศึกษา 2561 และแผนการตรวจสอบมหาวทิยาลัยรังสิต  

  ประจําปีการศึกษา 2563 ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

5.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา 2562  

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จาํนวน  16  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  16   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

 

คณะ 
ภาคการศึกษา 

2/2562 

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 1 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 15 

รวม 16 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2550 ระบุวา่  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี        ภาคการศึกษาท่ี 2  
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ปีการศึกษา 2562  จาํนวน  16   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

5.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่2   ปีการศึกษา  2562  

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา  2562  จาํนวน   8  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 8 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2562 

1. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

2. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 

3. สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 1 

4. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 

5. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 1 

6. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 2 

7. สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ 1 

รวม 8 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2550 ระบุวา่  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท        ภาคการศึกษาท่ี 1      

ปีการศึกษา 2562   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

5.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  

ปีการศึกษา 2545   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2549  2550 2555 และ 2560   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  143 หน่วยกิต  เป็น 137  หน่วยกิต 

     2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จาก 107 หน่วยกิต เป็น 101 หน่วยกิต  

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

     15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 107 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  35 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  72 หน่วยกิต 84 หน่วยกิต 

        วชิาชีพ-บงัคบั          66 หน่วยกิต         78 หน่วยกิต 

        วชิาชีพ-เลือก          6 หน่วยกิต         6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 

 1. คณะกรรมการวชิาการ  (มติเวยีนคร้ังท่ี  2/2563)   วนัท่ี   12   มีนาคม 2563 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์   เพื่อนาํเสนอ

ต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ 

 

5.10 เร่ือง ขออนุมัติสถานะการเป็นนักศึกษาของ นายอฐัรัตน์  สิทธิพงศ์ศรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัสถานะการเป็นนกัศึกษาของ นายอฐัรัตน์ สิทธิพงศศ์รี 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี นายอฐัรัตน์ สิทธิพงศ์ศรี ไดเ้ขา้เรียนวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 และ

ลงทะเบียนเรียนจนถึงปัจจุบนัปีการศึกษา 2562 รวมระยะเวลาการศึกษา 13 ปีการศึกษา และไม่สามารถสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรี  (6 ปี) ) ใช้เวลา

การศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา)    
   

 ทั้งน้ี ได้แนบแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับ

นักศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม หนังสือท่ี อว 0224.2/ว647 ลงวนัท่ี        

4 ต.ค.2562 มาพร้อมน้ี 

 

ข้อพจิารณา 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรังสิตให้นักศึกษาย ังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาของ

มหาวทิยาลยั โดยยดึแนวปฏิบติัท่ีวา่ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เดิม
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ท่ีมหาวทิยาลยัไดย้ึดถือปฏิบติัตลอดมา โดยนายอฐัรัตน์ สิทธิพงศศ์รี ไดล้งทะเบียนเรียน 18 ภาคการศึกษาปกติ 

ซ่ึงเทียบเท่า 9 ปีการศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมตั ิสถานะการเป็นนกัศ ึกษาของ   นายอัฐรัตน์ สิทธิพงศ์ศรี หลกัสูตร

แพทยศาสตรบณั ฑิต ว ิทยาลยัแพทยศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

    

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรยงัคงเหมือนเดิม และ

 แนวปฏิบัติทีไ่ม่นับภาคการศึกษาทีล่าพกั กเ็ป็นแนวปฏิบัติทีเ่คยอนุมัติไปแล้ว จึงยงัคงให้

 นักศึกษามีสถานะเป็นนักศึกษาต่อไป 

 

5.11 เร่ือง ขออนุมัติสถานะการเป็นนักศึกษาของ นางสาวลภัสรดา หาญชิงชัย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัสถานะการเป็นนกัศึกษาของ นางสาวลภสัรดา หาญชิงชยั

หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี นางสาวลภสัรดา หาญชิงชัย ได้เขา้เรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 

และลงทะเบียนเรียนจนถึงปัจจุบนัปีการศึกษา 2562 รวมระยะเวลาการศึกษา 12 ปีการศึกษา และไม่สามารถ

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ใช้เวลา

การศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา)    
   

 ทั้งน้ี ได้แนบแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับ

นักศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม หนังสือท่ี อว 0224.2/ว647 ลงวนัท่ี        

4 ต.ค.2562 มาพร้อมน้ี 
 

ข้อพจิารณา 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยลยัรังสิตใหน้กัศึกษายงัคงมีสถานะเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

โดยยึดแนวปฏิบัติท่ีว่าไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมท่ี
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มหาวิทยาลยัไดย้ึดถือปฏิบติัตลอดมา โดย นางสาวลภสัรดา หาญชิงชยั ไดล้งทะเบียนเรียน 18 ภาคการศึกษา

ปกติ ซ่ึงเทียบเท่า 9 ปีการศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมตัิสถานะการเป็นนกัศึกษาของ  นางสาวลภสัรดา หาญชิงชัย หลกัสูตร

แพทยศาสตรบณั ฑิต ว ิทยาลยัแพทยศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
    

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรยงัคงเหมือนเดิม และ

 แนวปฏิบัติทีไ่ม่นับภาคการศึกษาทีล่าพกั กเ็ป็นแนวปฏิบัติทีเ่คยอนุมัติไปแล้ว จึงยงัคงให้

 นักศึกษามีสถานะเป็นนักศึกษาต่อไป   

             

เลกิประชุมเวลา   19.40  น. 
 

 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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