
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2563 

วนัพุธที ่  18   พฤศจิกายน  2563 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกลุ   นายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั อุปนายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์  กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณติั  อาภาภิรม  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

9. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกสา้น   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

12. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ  กรรมการ 

13. ศาสตราจารยเ์ก้ือ  วงศบุ์ญสิน   กรรมการ 

14. รองศาสตราจารยส์รนิต  ศิลธรรม   กรรมการ 

15. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม   กรรมการ 

16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

2. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

3. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์    รักษาการอธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
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5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั 

6. ดร.พิชยพนัธ์ุ  ชาญภูมิดล    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชฎฐเนติ  ศรีสอา้น  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    

9. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

10. นางทสันนัทน ์ เดชพนัธ์ุโกศล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

11. นายประทีป  นิรนทรางกรู ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงินบริษทัในเครือมหาวิทยาลยัรังสิต 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

13. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

14. ดร.สานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคมและสิทธิประโยชน ์

15. รองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจโท ดร.กฤษณพงค ์พตูระกลู          ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

16. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสยั  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

17. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากลุ   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

18. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เภสชักรรม ธนภทัร ทรงศกัด์ิ          คณบดีวิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

20. นายอุดร  ตนัติประภาคาร    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบญัชี 

21. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคม และ 

       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.20  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ไดล้งนามคาํสัง่

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 207  /2563   ลงวนัท่ี 16   ตุลาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลยัและ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุของมหาวิทยาลยัรังสิต  โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

 1. ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกลุ   นายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

 2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณประเวศ วะสี  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 



3 

 

4. ศาสตราจารยธี์ระ สูตะบุตร        กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

5. ศาสตราจารยไ์พรัช ธชัยพงษ ์    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

6. ศาสตราจารยสุ์รพล นิติไกรพจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

7. ศาสตราจารยอ์าณติั อาภาภิรม    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

8. ศาสตราจารยสุ์ชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

 9. ศาสตราจารยป์รัชญา เวสารัชช ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

10. ศาสตราจารยสุ์ทศัน์ ยกสา้น    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

11. รองศาสตราจารยค์รรชิต มาลยัวงศ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

12. รองศาสตราจารยเ์อก ไชยสวสัด์ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

13. รองศาสตราจารยย์นื ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

14. นายอาชว ์เตาลานนท ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

15. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

16. ศาสตราจารยเ์ก้ือ วงศบุ์ญสิน    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

17. รองศาสตราจารยส์รนิต ศิลธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

18. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

 และ 19. ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยตาํแหน่ง 

ตามมาตรา 28 (2) ของ พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 

  รวมจาํนวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิตทั้งส้ิน 19 ท่าน 

 โดยกรรมการสภามหาวิทยาลยั ชุดน้ี มีวาระดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 

2563  ถึงวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546) 

                            (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง การเลือกกรรมการสภาสถาบันเป็นอุปนายกสภา 
 

 ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  ซ่ึงกาํหนดวา่ เม่ือมีการ

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่      “ใหส้ภาสถาบนัเลือกกรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณคนหน่ึงเป็น 

อุปนายกสภาสถาบนั   เพื่อทาํหนา้ท่ีแทนนายกสภาสถาบนั  เม่ือนายกสภาสถาบนัไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ หรือ

เม่ือไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งนายกสภาสถาบนั” 

 

 จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุม   เพื่อโปรดพิจารณาเลือกกรรมการสภาสถาบนัหน่ึงท่าน เป็น 
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อุปนายกสภาสถาบนั 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตเิลือก ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ  เป็นอุปนายกสภา

 มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 1.2.3 เร่ือง การแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน 
 

 ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการ

สภามหาวิทยาลยัชุดใหม่  “ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูบ้ริหารของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนคนหน่ึง เป็นเลขานุการ 

โดยคาํแนะนาํของอธิการบดี” 

 

 จึงเรียนเสนอต่ออธิการบดี ไดเ้สนอช่ือผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เพื่อใหส้ภามหาวิทยาลยัให้

ความเห็นชอบและแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลยัต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายอานันท์  หาญพาณชิย์พนัธ์  รองอธิการบด ี

 ฝ่ายพฒันาสังคม  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ตามทีอ่ธิการบด ีให้

 คาํแนะนํา 

 

 1.2.4 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองวาระ

การประชุมต่างๆ ล่วงหนา้ ก่อนนาํเร่ืองเขา้พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลยัและภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีสภา

มอบหมาย  ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต 

 2. คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต 

 3. คณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลยัรังสิต 

 4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี 
 

 เน่ืองจากไดมี้คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่เรียบร้อยแลว้  

มหาวิทยาลยัจึงเรียนเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 4 คณะ   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  

1.   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านวชิาการของมหาวทิยาลยั 

  ทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองวาระเก่ียวกบังานดา้นวชิาการล่วงหนา้ ก่อนนาํเร่ืองเขา้พิจารณาในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลยั  โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

  1. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ สูตะบุตร   ประธานกรรมการ 
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  2. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

  3. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์  กรรมการ 

  4. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก   ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

  5. รองศาสตราจารยส์รนิต ศิลธรรม   กรรมการ 

  6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เลขานุการ 
 

2.   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยั 

  ทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองวาระเก่ียวกบังานดา้นงบประมาณและการเงินต่างๆ ล่วงหนา้ก่อนนาํ

เร่ืองเขา้พิจารณาในการประชุมสภามหาวทิยาลยั  โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

  1. ดร.อาชว ์เตาลานนท ์ ประธานกรรมการ 

  2. ศาสตราจารย ์ดร.อาณติั อาภาภิรม กรรมการ 

  3. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์ กรรมการ 

  4. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก ไชยสวสัด์ิ กรรมการ 

  5. ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ กรรมการ 

  6. เลขานุการสภามหาวิทยาลยั เลขานุการ 
 

3.   คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวทิยาลยัรังสิต 

  ทาํหนา้ท่ีใหก้บัสภามหาวิทยาลยัในการกาํกบั ตรวจสอบการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

และรายงานผลการตรวจสอบประจาํปีต่อสภามหาวิทยาลยั  โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

  1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั ประธานคณะกรรมการ 

  2. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

  3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ สูตะบุตร   กรรมการ 

  4. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

  5. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ   เลขานุการ 
       

4.    คณะกรรมการประเมินผลการปฏบัิตงิานของอธิการบด ี

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผล

การปฏิบติังานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ท่ีกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ทุก 2 ปี ซ่ึง

จะดาํเนินการในเดือนมีนาคม 2564 และ มีนาคม 2567 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของอธิการบดี โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั     ประธานคณะกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ สูตะบุตร   กรรมการ 

4. เลขานุการสภามหาวิทยาลยั   เลขานุการ 
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5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ผูช่้วยเลขานุการ 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัจึงเรียนเสนอต่อสภา   เพื่อโปรดอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง  4 ชุดตาม

เสนอ  
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 1.2.5 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที ่ 2  

    ปีการศึกษา  2562  /  ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2563      

    และภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563   (มติเวยีน คร้ังที ่ 4/2563) 

 เน่ืองดว้ย  ในภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2562  /  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563  และภาคการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษา 2563 มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา   เพื่อ

นาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ นาํไปใช้

ประกอบการสมคัรงาน และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือนาํไปเพื่อปรับวฒิุและเล่ือนขั้นตาํแหน่งงาน โดยมี

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2562    จํานวน 13  คน   /  ระดบัปริญญาตรี 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  จํานวน 938 คน   และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563   จํานวน 3 คน    รวม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนทั้งส้ิน  954  คน       มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2562  

1. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน          2  คน 

2. วิทยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน          2  คน 

3. วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน          4  คน 

4. วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลย ี  จาํนวน          1  คน 

5. สถาบนัการบิน  จาํนวน          4  คน 

       รวม        13  คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน       107   คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน       156  คน 

3. วิทยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน       216  คน 

4. วิทยาลยัการออกแบบ  จาํนวน          39 คน 

5. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน          1 คน 
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6. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน          1 คน 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน          1 คน 

8. วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน      143 คน 

9. คณะวิทยาศาสตร์  จาํนวน           6 คน 

10. วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  จาํนวน         11 คน 

11. วิทยาลยันานาชาติ  จาํนวน         32 คน 

12. วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน         46 คน 

13. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน           3 คน 

14. วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน         16 คน 

15. วิทยาลยัดนตรี  จาํนวน           2 คน 

16. วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  จาํนวน         36 คน 

17. คณะบญัชี   จาํนวน           9 คน 

18. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน         37 คน 

19. สถาบนัการบิน  จาํนวน         38 คน 

20. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน           5 คน 

21. วิทยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน           5 คน 

22. วิทยาลยัดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน         14 คน 

23. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน           3 คน 

24. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน           1 คน 

25. คณะนวตักรรมเกษตร  จาํนวน           8 คน 

26. วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน           2 คน 

       รวม      938  คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563 

1. วิทยาลยัทนัตแพทยศ์าสตร์  จํานวน          3   คน 
 

                                                            รวมจํานวนทั้งส้ิน                    954   คน 
 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวียน  คร้ังท่ี 4/2563  เร่ือง ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 /  ระดบัปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา  2563   และภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2563     ต่อสภามหาวิทยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  9   ตุลาคม   2563   
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่3/2563 

      วนัพุธที ่  16    กนัยายน   2563 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่3/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 

   วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตร : 

  3.1.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทลั 

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

    1.1 มีความรู้ความสามารถดา้นการสร้างสรรคค์อนเทนตใ์หก้บัส่ือดิจิทลัในรูปแบบท่ี

หลากหลาย 

      1.2 มีความสามารถในการบูรณาการขา้มศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และมีทกัษะท่ี

หลากหลาย  (Muti-skills)  

      1.3 มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์และมีความพร้อมต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ

และสงัคม 

      1.4 มีความเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของการส่ือสารและเทคโนโลย ี

      1.5  เป็นนกัส่ือสารท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

      1.6  มีจิตสาํนึกท่ีดีในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหวา่ง

ประเทศ (International Language and International 

Experience) 

             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 90 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั         39 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก         15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 5 คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 2 คน  และ

ระดบัปริญญาโท 3  คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  6  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

สร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563  วนัพธุท่ี  7  ตุลาคม 2563 

  จากการตรวจสอบพบว่า  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์การกฬีา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

 คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา       
 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

     

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2564)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  



11 

 

  1.1  มีความรู้และทกัษะในการประเมิน ออกแบบ และสอนการฝึกการออกกกาํลงั

กายเพื่อสร้างเสริม ป้องกนั และฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย และสมรรถนะทางการกีฬาใหก้บันกักีฬาและ บุคคล

ทุกช่วงวยัโดยอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

  1.2 มีความมุ่งมัน่ในการริเร่ิมสร้างสรรคก์ารออกแบบการออกกาํลงักายอยา่งมี

คุณภาพ มาตรฐานและปลอดภยั บูรณาการความรู้ทางดา้นการออกกาํลงักายร่วมกบัสาขาอ่ืน การใหค้าํปรึกษา 

การร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ การจดัโครงการบริการสุขภาพ รวมทั้งการสร้างงานนวตักรรม และการบริการ

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกาํลงักาย ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมดว้ยจิตวญิญาณการ เป็นผูป้ระกอบการ   

  1.3  มีทกัษะทั้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นภาษาและการส่ือสาร ดา้นการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ การคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มีทกัษะในการคดัเลือกขอ้มูล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างและ

สรุปองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ ทกัษะทางสงัคม และการบริหารจดัการ  

  1.4  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์ขยนัอดทน มีระเบียบวนิยั 

ใฝ่ รู้ มี ความคิดริเร่ิ มสร้างสรรค ์สามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ มีภาวะการนาํ  รู้จกัและ

เห็นคุณค่าตนเองและผูอ่ื้น มีจิตสาํนึกต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม สามารถอยูร่่วมกบั ผูอ่ื้นอยา่งสนัติสุข 

   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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหวา่ง

ประเทศ (International Language and International 

Experience) 

             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 84 หน่วยกติ 

       ก. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ          39 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ 

            - วชิาชีพ-บงัคบั 

            - วชิาชีพ-เลือก 

         45 หน่วยกิต 

                 30 หน่วยกิต 

                 15 หน่วยกิต      

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 
  

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 5 คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 2 คน  และ

ระดบัปริญญาโท 3  คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  6  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์

การกีฬา  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬาได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2563  วนัพธุท่ี  2 กนัยายน  2563 

 

 จากการตรวจสอบพบว่า  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)   คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อ

นําเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 

 



13 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

3.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชรัณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

 คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา       

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

     

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  

คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

   1.1 บณัฑิตมีความรู้ดา้นสุขภาพแบบองคร์วมของผูสู้งอายโุดยผสมผสาน ความรู้ทาง

สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร่วมกบันาํภูมิปัญญาของผูสู้งอายใุนมิติต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ

   1.2 บัณฑิตมีทักษะในการช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และ

ปลอดภยัในระดบัสากล อยา่งครอบคลุมทั้งดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ในผูสู้งอายุ

ติดสังคม ติดบา้น และผูสู้งอายติุดเตียง ทั้งในผูสู้งอายท่ีุมีความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โรคสมองเส่ือม 

และในผูท่ี้มีความพิการทุกกลุ่ม มีความสามารถใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาดา้นสุขภาพ และการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

กบัวยักลางคน ผูสู้งอาย ุและญาติ  

   1.3 บณัฑิตมีทกัษะการทาํงานร่วมกบับุคลากรทางการแพทย ์การจดัโครงการบริการ

สุขภาพ รวมทั้งการสร้างงานและการบริการรูปแบบอ่ืน ๆ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี และสร้างนวตักรรมเพื่อ

การจดัการสุขภาพในผูสู้งอาย ุ

   1.4 บณัฑิตมีความสามารถส่ือสารดว้ยภาษาหลากหลายวฒันธรรม และสามารถให้

การช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายท่ีุมีความหลากหลายทางวฒันธรรมดว้ยความเขา้ใจ  

   1.5 บัณฑิตมีความเห็นอกเห็นใจผู ้อ่ืนและมีความซ่ือสัตย์ ขย ัน อดทนในการ

ปฏิบติังานเป็นท่ีไวว้างใจของผูสู้งอายแุละครอบครัว นายจา้ง และเพื่อนร่วมงาน  

   1.6 บณัฑิตมีสาํนึกของผูป้ระกอบการเพื่อสังคม สร้างสรรคบ์ริการท่ีเอ้ือประโยชน์

ต่อมวลชน 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
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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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหวา่ง

ประเทศ (International Language and International 

Experience) 

             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 84 หน่วยกติ 

       ก. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ          39 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ 

            - วชิาชีพ-บงัคบั 

            - วชิาชีพ-เลือก 

         45 หน่วยกิต 

                 30 หน่วยกิต 

                 15 หน่วยกิต      

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 
 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 5 คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 2 คน  และระดบั

ปริญญาโท 3  คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  6  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชรัณสุข

ศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจ 

สอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2563  วนัพธุท่ี  2 กนัยายน  2563 

 

 จากการตรวจสอบพบว่า  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)   คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัตปิรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตร : 

  3.2.1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยัดนตรี 
     

คาํขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต    ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรดุริยางคศาสตร

มหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัดนตรี 

 

ข้อเทจ็จริง 
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1. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัดนตรี 

ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปี

การศึกษา 2555 และ 2559  

 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 แผน ก แบบ ก 1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต  

      เป็น 45 หน่วยกิต 

     2.2 แผน ก แบบ ก 2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต  

      เป็น 45 หน่วยกิต 

     2.3 แผน ข  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต  

      เป็น 45 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แผน ก แบบ ก 1    

วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2    

   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - 9 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก - 3 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 

แผน ข    

   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - 9 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

   หมวดวิชาบงัคบั - 15 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

   หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

   หมวดวิชาการศึกษาดว้ยตวัเอง ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   การสอบประมวลความรู้ - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัดนตรี ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  6/2563 วนัท่ี  2 กนัยายน  2563  

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัดนตรี เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ / 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

     

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ / หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สถาบนัการทูตและ

การต่างประเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตร

นานาชาติ / หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการ

สอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2549   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554 และ 2559  
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2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 หมวดวิชาบงัคบั แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 

      - ยกเลิกรายวิชา  ปรับคาํอธิบายรายวิชา และ ยา้ยรายวิชามาจากวิชาเลือก 

 

     2.2 หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก2 และแผน ข  

      - ยกเลิกรายวิชา ปรับคาํอธิบายรายวิชา และเปิดรายวิชาใหม่ 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แผน ก แบบ ก 2    

   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - - 

หมวดวิชาบงัคบั - 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก - - - 

วิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข    

   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - - - 

   หมวดวิชาบงัคบั - 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

   หมวดวิชาเลือก - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   หมวดวิชาการศึกษาดว้ยตวัเอง ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   การสอบประมวลความรู้ - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการทูตและ

การต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ / หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ได้

ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2563 วนัท่ี  2 กนัยายน  2563  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ / หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สถาบนัการทูตและ

การต่างประเทศ  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   

 วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 
     

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (หลักสูตร      

ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  

1  ปีการศึกษา 2545   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2548 2552 2555 2560 และ 2562 
 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 

     2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 

    จาก หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมแผนตะวนัออก 

     Bachelor of Science Program in Oriental Pharmacy  

    เป็น หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

     Bachelor of Science Program in Oriental Medicine 

     2.2 ปรับรหสัวิชา จาก TOM เป็น ORM 

     2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต  
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2562 ไดด้งัน้ี  

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

             6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 72 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

    - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาเฉพาะ -  30 หน่วยกิต 26 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวชิาเฉพาะ -  71 หน่วยกิต 70 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

การแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดิจิทลัอาร์ต 

        

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

คณะดิจิทลัอาร์ต ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542   ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2544 , 2546 ,  2550 , 2551,  2554 และ 2559 

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 139 หน่วยกิต เป็น 134 หน่วยกิต 

      2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก  103 หน่วยกิต  เป็น 98 หน่วยกิต 

      2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา 

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 103 หน่วยกติ - 

    - วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   30 หน่วยกิต - 

    - วชิาชีพ   73 หน่วยกิต - 

       วชิาชีพ-บงัคบั          58 หน่วยกิต - 

       วชิาชีพ-เลือก          15 หน่วยกิต - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ - 98 หน่วยกติ 

    - วชิาแกน  -   9 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

    ก. ความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ   -        6 หน่วยกิต 

    ข. ความรู้ทางประวติัการออกแบบ  -        3 หน่วยกิต 

    - วชิาเฉพาะด้าน  -   24 หน่วยกติ 

    ก. ทฤษฎีและทกัษะปฏิบติัทางการออกแบบ   -        9 หน่วยกิต 

    ข. ทฤษฎีและทกัษะปฏิบติัเฉพาะทางการออกแบบ  -       3 หน่วยกิต 

    ค. ความรู้ทางเทคโนโลยทีางการออกแบบ  -        6 หน่วยกิต 

    ง. ความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ  -        6 หน่วยกิต 

    - วชิาเอก  -   65 หน่วยกติ 

    ก. วชิาบงัคบั   -      42 หน่วยกิต 

    ข. วชิาประสบการณ์ภาคสนาม  -       1 หน่วยกิต 

    ค. วชิาศิลปนิพนธ์  -       7 หน่วยกิต 

    ง. วชิาเลือก  -      15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดิจิทลัอาร์ต ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดิจิทลัอาร์ต เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

3.2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะรังสีเทคนิค 
        

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขา 

วิชารังสีเทคนิค  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะรังสีเทคนิค 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

คณะรังสีเทคนิค ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2559     

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 

      2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 108 หน่วยกิต เป็น 106 หน่วยกิต 

      2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา 

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 108 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

     1.วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  32 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 

     2.วชิาชีพ  76 หน่วยกิต 71 หน่วยกิต 

        ก.วชิาชีพ-บงัคบั  74 หน่วยกิต             69 หน่วยกิต 

        ข.วชิาชีพ-เลือก  2 หน่วยกิต               2 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะรังสีเทคนิค ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขา 

วิชารังสีเทคนิค  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะรังสีเทคนิค เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์        

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532   ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  2549  2551 2555 และ 2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2. 1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบั

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)    

     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 150 หน่วยกิต  เป็น  136 หน่วยกิต 

     2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 114 หน่วยกิต  เป็น 100 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 114 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 

     วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน  53 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

     1. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์       

         และวทิยาศาสตร์ 

 21 หน่วยกิต          13 หน่วยกิต 

     2. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  32 หน่วยกิต          23 หน่วยกิต 

     วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม           61 หน่วยกติ 64 หน่วยกติ 

     1. กลุ่มวชิาบงัคบั  55 หน่วยกิต           58 หน่วยกิต 

     2. กลุ่มวชิาเลือก  6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 150 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 

3.2.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์        

คาํขอ      

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532   

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551 2555 และ 2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2. 1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบั

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)    

     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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     2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต  เป็น  130 หน่วยกิต 

     2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต  เป็น 94 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 106 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 

     1. วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน  52 หน่วยกิต 40 หน่วยกิต 

          ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

              และวทิยาศาสตร์ 

 21 หน่วยกิต          13 หน่วยกิต 

          ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  31 หน่วยกิต           27 หน่วยกิต 

     2. วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  54 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

         ก. กลุ่มวชิาบงัคบั  42 หน่วยกิต           45 หน่วยกิต 

         ข. กลุ่มวชิาเลือก  12 หน่วยกติ             9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.2.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์        
 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531   ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551 2555 และ 2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2. 1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบั

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)    

     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต  เป็น  129 หน่วยกิต 

     2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต  เป็น 93 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 



32 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 106 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 

     1. วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน  56 หน่วยกิต       39 หน่วยกิต 

          ก. วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

              และวทิยาศาสตร์ 

           21 หน่วยกิต           13 หน่วยกิต 

          ข. วชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม            35 หน่วยกิต           26 หน่วยกิต 

     2. วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  50 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั           35 หน่วยกิต         42 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก          15 หน่วยกิต        12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์        

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532   ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551 2555 และ 2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2. 1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบั

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)    

     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 145 หน่วยกิต  เป็น  131 หน่วยกิต 

     2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 109 หน่วยกิต  เป็น 95 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 109 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 

     1. วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน  43 หน่วยกิต       30 หน่วยกิต 

          ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

              และวทิยาศาสตร์ 

           21 หน่วยกิต           13 หน่วยกิต 

          ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม            22 หน่วยกิต           17 หน่วยกิต 

     2. วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  66 หน่วยกิต 65 หน่วยกิต 

         ก. กลุ่มวชิาบงัคบั           57 หน่วยกิต         56 หน่วยกิต 

         ข. กลุ่มวชิาเลือก             9 หน่วยกิต          9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 145 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 

3.2.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์        

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2534   

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551 2555 และ 2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุระดบั

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ.1)    

     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 127 หน่วยกิต  เป็น  132 หน่วยกิต 

     2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 91 หน่วยกิต  เป็น 96 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 91 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

     1. วชิาแกน  36 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 

     2. วชิาเฉพาะดา้น  46 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

       2.1 กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพ่ืองานประยกุต ์

       2.2 กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์   

       2.3 กลุ่มวชิาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

 - 

- 

 

         6 หน่วยกิต 

       12 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

       2.4 กลุ่มวชิาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม 

             คอมพิวเตอร์ 

       2.5 กลุ่มวชิาโครงงานและฝึกประสบการณ์ 

             วิชาชีพ                     

- 

- 

 

- 

       20 หน่วยกิต 

       12 หน่วยกิต 

 

     4 หน่วยกิต 

     3. วชิาเลือก  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.2.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังานและส่ิงแวดล้อม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์    

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรว ิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  

1  ปีการศึกษา 2540  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  2551 2555 และ 2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับช่ือหลกัสูตร 

      จาก หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

       สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Engineering) 

      เป็น หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

       สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

         (Energy and Environmental Engineering) 

    2.2 ปรับรหสัวิชา จาก ENV เป็น EEE 

     2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.4 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต  เป็น  126 หน่วยกิต 

     2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 84หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

    1. วชิาเฉพาะพืน้ฐาน  50 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

        ก.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร์ 

 21 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 

        ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  29 หน่วยกิต 23 หน่วยกิต 

    2. วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  56 หน่วยกติ 54 หน่วยกติ 

        ก. กลุ่มวชิาบงัคบั  47 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

        ข. กลุ่มวชิาเลือก  9 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   

 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์    

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531  ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551 2555 และ 2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
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    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 147 หน่วยกิต  เป็น  131 หน่วยกิต 

    2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 111 หน่วยกิต  เป็น 95 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 111 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 

1.  วชิาเฉพาะพืน้ฐาน  35 หน่วยกติ 27 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

   ก.  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

        และวทิยาศาสตร์ 

 21 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 

   ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  14 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต 

2.  วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  76 หน่วยกติ 68 หน่วยกติ 

   ก. กลุ่มวชิาบงัคบั  45 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

   ข. กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะแขนง  25 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 

   ค. กลุ่มวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

ไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.2.13 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุงอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง  

 พ.ศ. 2564)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

   

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุงอากาศยาน 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  

1  ปีการศึกษา 2549   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2554 และ 2559  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต  เป็น  129 หน่วยกิต 

    2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 108 หน่วยกิต  เป็น 93 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 108 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 

     2. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  21 หน่วยกิต 22 หน่วยกิต 

     3. วชิาชีพ  66 หน่วยกติ 58 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต      46 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก           12 หน่วยกิต       12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การซ่อมบาํรุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  

   

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตแ์ละมอเตอร์สปอร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตแ์ละมอเตอร์สปอร์ต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  

1  ปีการศึกษา 2545   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2546 2551 2555 และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับช่ือหลกัสูตร 

       จาก หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์(Automotive Engineering) 

       เป็น หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตแ์ละมอเตอร์สปอร์ต 

        (Automotive and Motorsport Engineering) 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต  เป็น  129 หน่วยกิต 

    2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต  เป็น 93 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี  
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 106 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 

     1. วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  56 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

          ก. วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

              และวทิยาศาสตร์ 

 21 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 

          ข. วชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  35 หน่วยกิต 26 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  50 หน่วยกติ 54 หน่วยกติ 

         ก. วชิาบงัคบั  38 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 

         ข. วชิาเลือก  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ยานยนตแ์ละมอเตอร์สปอร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตแ์ละมอเตอร์สปอร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.15  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  

   

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564)   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1   

ปีการศึกษา 2532   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539 2542 2544 2548 2553 2558  และ 2561 
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2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 121 หน่วยกิต  เป็น  126 หน่วยกิต 

    2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 85 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 85 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     1.วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

     2.วชิาชีพ  52 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 

        ก.วชิาชีพ-บงัคบั  46 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 

          - กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ             3 หน่วยกิต            6 หน่วยกิต 

          - กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยกุต ์           13 หน่วยกิต           18 หน่วยกิต 

          - กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์           15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

          - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ           12 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

          - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์            3 หน่วยกิต           3 หน่วยกิต 

        ข.วชิาชีพ-เลือก  6 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอม 

พิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจ 

สอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.2.16  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  

   

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา 

นวตักรรมดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการ ศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542   

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544 2547 2552 2555  2560  และ 2561 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับช่ือสาขาวิชา 

     จาก  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

      (Bachelor of Science Program in Information Technology) 

     เป็น  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั 

      (Bachelor of Science Program in  Digital Innovation) 
 2.2 ปรับรหสัหน่วยกิต จาก  ITE  เป็น  DIT 

    2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.4 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 120 หน่วยกิต  เป็น  126 หน่วยกิต 

    2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 84 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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 เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 84 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

    1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   33 หน่วยกิต  30 หน่วยกิต 

    2. วชิาชีพ   51 หน่วยกิต  60 หน่วยกิต 

        ก.วชิาชีพ-บงัคบั          36 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

        ข.วชิาชีพ-เลือก           15 หน่วยกิต         21 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรม

ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจ 

สอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

นวตักรรมดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี   เพื่อนาํ เสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.17  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  

   

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  

1  ปีการศึกษา 2547   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2551 2554 2559  และ 2561 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับช่ือสาขาวิชา 

     จาก หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 

      (Bachelor of Technology Program in Computer Game Multimedia) 

     เป็น หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 

      (Bachelor of Science Program in Computer Game and Esport) 
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     2.2 ปรับรหสัหน่วยกิต จาก  CGM  เป็น  CGE 

    2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.4 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 120 หน่วยกิต  เป็น  126 หน่วยกิต 

    2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 84 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 84 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

    1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  -  30 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

    2. วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน   30 หน่วยกิต  - 

        ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ 

           วทิยาศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ           12 หน่วยกิต  - 

        ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ           18 หน่วยกิต  - 

     - วชิาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ - 

        ก. กลุ่มวชิาบงัคบัทางเทคโนโลย ี           30 หน่วยกิต - 

        ข. กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลย ี           12 หน่วยกิต - 

        ค. กลุ่มวชิาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ            6 หน่วยกิต - 

     - วชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ    6 หน่วยกิต - 

     - วชิาชีพ  - 60 หน่วยกิต 

        ก. วชิาชีพ-บงัคบั 

             (1) แขนงวชิาการพฒันาเกม 

             (2) แขนงวชิาอีสปอร์ต 

 -   45 หน่วยกิต 

        45 หน่วยกิต 

        45 หน่วยกิต 

        ข. วชิาชีพ-เลือก  -   15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เกมและอีสปอร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี  ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจ สอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  เพื่ อนํา 

เสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.18  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  
   

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2556   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2561 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับช่ือสาขาวิชา 

 จาก หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์

  (Bachelor of Technology Program in Creative Media Technology) 

 เป็น หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 

  (Bachelor of Science Program in Social Media Technology) 

     2.2 ปรับรหสัหน่วยกิต จาก  CMT  เป็น  SMT 

    2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.4 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 120 หน่วยกิต  เป็น  126 หน่วยกิต 

    2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 84 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  

9 หน่วยกิต 

  

- 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 84 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

    1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  -  30 หน่วยกิต 

    2. วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน   30 หน่วยกิต  - 

        ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ 

           วทิยาศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ           12 หน่วยกิต  - 

        ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ           18 หน่วยกิต  - 

     - วชิาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ - 

        ก. กลุ่มวชิาบงัคบัทางเทคโนโลย ี           33 หน่วยกิต - 

        ข. กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลย ี            9 หน่วยกิต - 

        ค. กลุ่มวชิาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ            6 หน่วยกิต - 

     - วชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ    6 หน่วยกิต - 

     - วชิาชีพ  - 60 หน่วยกิต 

        ก. วชิาชีพ-บงัคบั  -          45 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

        ข. วชิาชีพ-เลือก  -          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือ

สังคม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีส่ือสังคม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.19  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2556   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2558 และ 2561 
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2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จาก 27 หน่วยกิต  เป็น  24 หน่วยกิต 

    2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตวิชาชีพ จาก 57 หน่วยกิต  เป็น 60 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ.  

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 84 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

    1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   27 หน่วยกิต  24 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ.  

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

    2. วชิาชีพ   57 หน่วยกิต  60 หน่วยกิต 

        ก.วชิาชีพ-บงัคบั          39 หน่วยกิต         33 หน่วยกิต 

        ข.วชิาชีพ-เลือก          18 หน่วยกิต          27 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการ

ลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจ สอบ

จากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

สารสนเทศการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  เพื่อนาํ เสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 

3.2.20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 

ข้อเทจ็จริง  

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  
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ปีการศึกษา 2549   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2554 และ 2559 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต  เป็น  126 หน่วยกิต 

    2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ จาก 102 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 102 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 78 หน่วยกิต 66 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั (กลุ่มวชิาการโรงแรม) ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต       30 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก 

              -กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ 

              -กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต

ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

         15 หน่วยกิต 

         15 หน่วยกิต 

      30 หน่วยกิต 

            15 หน่วยกิต 

            15 หน่วยกิต 

         ค.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต      6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

โรงแรมและภัตตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  ได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจ สอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

การจดัการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  เพื่ อนํา 

เสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.2.21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ

บริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการการท่องเที ่ยวและการบริการ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค

การศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2549   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2554 และ 2559 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต  เป็น  126 หน่วยกิต 

    2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ จาก 102 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 102 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 78 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั (กลุ่มวชิาการท่องเท่ียว) ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต       30 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก 

              -กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ 

              -กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต

ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

         15 หน่วยกิต 

         15 หน่วยกิต 

      30 หน่วยกิต 

            15 หน่วยกิต 

            15 หน่วยกิต 

         ค.  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต      6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการ

ท่องเที่ยวและการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  ไดผ้่านการ

พิจารณาและตรวจ สอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

เพื่อนาํ เสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.22 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ

บริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค

การศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2561 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต  เป็น  132 หน่วยกิต 

    2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 96 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี  
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 96 หน่วยกติ 

    2.1 วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

          ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ 

               วทิยาศาสตร์ 

          ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

30 หน่วยกิต 

        12 หน่วยกิต 

 

        18 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

         12 หน่วยกิต 

 

         18 หน่วยกิต  

     2.2 วชิาชีพเฉพาะดา้น  69 หน่วยกิต    66 หน่วยกิต   

           ก. วชิาชีพเฉพาะสาขา            39 หน่วยกิต           36 หน่วยกิต 

           ข. วชิาชีพ-เลือก 

           ค.  วชิาโครงงาน 

           15 หน่วยกิต 

- 

          12 หน่วยกิต 

           3 หน่วยกิต 

           ง. วชิาเลือกทางภาษา            15 หน่วยกิต           12 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

    2.3  วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ -            3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและ

เทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดผ้่าน

การพิจารณาและตรวจ สอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัท่ี  7 ตุลาคม  2563  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิตสาขาวิชา

ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

เพื่อนาํ เสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัตปิิดดาํเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
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ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป 

เน่ืองจากจาํนวนนกัศึกษาในหลกัสูตร และจาํนวนนกัศึกษารับเขา้มีจาํนวนนอ้ย  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

 การขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2563  เม่ือวนัพธุ ท่ี  2 กนัยายน 2563 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.4 เร่ือง  ขออนุมัตปิรับรายวชิาในกลุ่มวชิาโท (สําหรับนักศึกษานอกสาขาวชิา)  

   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ 

 

คาํขอ 

   คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมติัปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาโท (สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 
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ข้อเทจ็จริง 

   คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค ์ ขอปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาโท (สาํหรับนกัศึกษานอก

สาขาวิชา) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) เน่ืองจากมีบางรายวิชาท่ีมีเน้ือหา

ท่ีระดบัความยากและซบัซอ้นของภาษาจีนท่ีสูงเกินกบันกัศึกษานอกสาขาวิชา ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม

และ เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนอยา่งสูงท่ีสุด จึงขอปรับรายวชิาในกลุ่มวิชาโท (สาํหรับ

นกัศึกษานอกสาขาวิชา) ดงันี ้

   1. ตดัรายวิชาออก จาํนวน 2 รายวิชา ไดแ้ก่ 

   CHN 115   ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                            3(2-2-5) 

    (The Sound System of Mandarin Chinese ) 

   CHN 212   ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 4                              3(2-2-5) 

    (Foundation Mandarin IV) 

 2.    เปิดรายวิชาใหม่  จาํนวน 1 รายวิชา ไดแ้ก่ 

    CHN 242  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภาษาจีน 3(3-0-6)                   

                  (Applications of Chinese Language Information  Technology) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขอปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาโท (สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา) หลกัสูตรศิลป  

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ

วิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2563 วนัพธุท่ี  2 กนัยายน 2563  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมัติให้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาโท (สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะศิลปศาสตร์  
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัตปิรับโครงสร้างหน่วยกติหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานักบินพาณชิย์ 

(ฉบับปี พ.ศ. 2563 ) สถาบนัการบิน 

 

คาํขอ 

   สถาบนัการบิน ขออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

นกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยสถาบนัการบิน มีความประสงคข์อปรับโครงสร้างหน่วยกิตในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  จาํนวน 3 รายวิชาดงัน้ี 

 1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จาํนวน 2  รายวิชา ดงัน้ี 

CPD 151 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในอุตสาหกรรมการบิน 1       จาก 3(2-2-5) เป็น 3(3-0-6) 

  (English for Aviation Communication I) 

CPD 252 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในอุตสาหกรรมการบิน 2 จาก 3(2-2-5) เป็น 3(3-0-6) 

  (English for Aviation Communication II) 

   2. วิชาชีพ-บงัคบั  จาํนวน  1  รายวิชา ดงัน้ี 

CPD 222 หลกัการบิน  จาก 3(2-2-5) เป็น 3(3-0-6) 

  (Principles of Flight) 

 

ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานักบิน

พาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2563) ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563 วนัพุธ

ท่ี  7 ตุลาคม 2563  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัให้ปรับโครงสร้างหน่วยกิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

นกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2563)   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 

คาํขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 

ข้อเทจ็จริง 

สืบเน่ืองจาก มีการปรับเปล่ียนสาระบางขอ้ในเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ตามผลของการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาคร้ังท่ี 8/2562 และคร้ังท่ี 10/2562 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการมี

อาจารยพ์ิเศษเป็นอาจารยผ์ูส้อน และเก่ียวขอ้งกบัการขยายระยะเวลาการศึกษา ตามลาํดบัของการประชุมของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับเปล่ียนสาระบางขอ้ในเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ตามผลของการประชุมของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิตเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 ซ่ึงเก่ียวกับ

ขั้นตอนการทาํวิทยานิพนธ์ เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท แผน ข และ 

ความชดัเจนในการบงัคบัใชข้อับงัคบั นั้น บดัน้ี บณัฑิตวิทยาลยัไดจ้ดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

โดยไดผ้า่นการพิจารณาเชิงกฎหมายจากสาํนกังานนิติการ มหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดดงั

เอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม   

คร้ังท่ี  6/2563  วนัท่ี  2 กนัยายน 2563 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัตปิรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  3  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และต้องมี
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ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ํารงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผูช่้วย

ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกว่า 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  3 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 

    วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

   2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียวและการบริการ  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

  3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัตปิรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
     

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  14 หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
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เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย  ์ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 14 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์

 2. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์  

   3. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

   4. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)   วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 
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   5. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ. 2563)   

    วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

   6. หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต   (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  คณะนิติศาสตร์ 

     7. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์   

 8. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 9. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

   10. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์  

    (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

 11. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปะศาสตร์ 

 12. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกิจ 

 13. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมคา้ปลีก  

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) คณะบริหารธุรกิจ 

 14. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

  และการพฒันา (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  

  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.9    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และ ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2563     
 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   ภาค

การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2563  จาํนวน  8  คน   
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  8  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2563 

ภาคการศึกษาที ่

1/2563 
รวม 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 2 3 5 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 2 3 

รวม 3 5 8 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2563  จาํนวน  8  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.10 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 3.10.1 เร่ือง  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง คณะกายภาพบําบดัและ 

   เวชศาสตร์การกฬีา มหาวทิยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง คณะกายภาพ 

บาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต โดยคณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ  กบั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ ร่วมมือในการจดัการเรียน

การสอนนิสิต คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ในการปฏิบติังานดา้นกายภาพบาํบดั เพื่อเพิ่มพูนเชิง

ทกัษะและประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยดา้นกายภาพบาํบดั นอกจากน้ี ยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทาํงาน

ร่วมกนัในการดูแลผูป่้วยแบบสหวิชาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งนกักายภาพบาํบดัและบุคลากรดา้นสุขภาพ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การ

กีฬา มหาวิทยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะกายภาพ 

บาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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 3.10.2 เร่ือง  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลยันวตักรรมเกษตร  

   และเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัรังสิต กบั กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง วิทยาลยั

นวตักรรมเกษตร และเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลยัรังสิต กบั กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยอีาหาร ไดท้าํบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กบั กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

 1.  เพื่อความร่วมมือทางดา้นวิชาการ และการวิจยัดา้นผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป และนาํ

ผลงานการวิจยัไปใชส้ร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปขา้วและผลิตภณัฑ ์ส่งเสริมสนบัสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เก่ียวกบัขา้ว และเผยแพร่องคค์วามรู้แก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการดา้นขา้ว 

 2. เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรของวิทยาลยันวตักรรมเกษตร และเทคโนโลยอีาหาร 

มหาวิทยาลยัรังสิต และบุคลากรของกรมการขา้ว ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถทาํวิจยัร่วมกนัในการแปร

รูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขา้ว  
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลยันวตักรรมเกษตร และ

เทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลยัรังสิต กบั กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 

เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วิทยาลยันวตักรรม

เกษตร และเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลยัรังสิต กบั กรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ



79 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คาํขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุม คร้ังท่ี 

4/2561 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561   คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  คร้ังท่ี 2/2562  วนัท่ี  7  พฤษภาคม  

2562   และคร้ังท่ี 4/2562  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมิน  

ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อตาํแหน่งทางวิชาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก    ของ   ผศ.ดร.วนิดา     
พงศส์ถาพร  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์   สาขาวิชาการบัญชี  ของ  ผศ.ดร.วลัลภ  บวัชุม  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย  ์    สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ     ของ                 

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ   ศรีสอา้น   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ ของ นางสาวจรูญรัตน ์ 

ปริญญาคุปต ์   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเภสัชวิทยา  ของ  นางทิพยสุ์ชน   
เอ่ียมสอาด   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  อนุสาขาวิชา  การ

พยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  ของ  นางสุทธิศรี  ตระกูลสิทธิโชค   ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมี

ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ของ  

นางสายใจ  ทองเนียม   ประเมินผลให้ผ่านได้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ  นางสาวศรีรัช  ลาภใหญ่   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาสงัคมวิทยา  ของ  นางสาวศศิภทัรา  ศิริวาโท   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  ของ นายวิชัย  เมฆเกิดชู    

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาทนัตรังสีวิทยา  ของ  นางปิยะนุช  

กรรณสูต  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา อนุสาขาวิชาอิสลาม

ศึกษา  ของ  นายอดิศกัด์ิ นุชมี  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

 2.13   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารยพ์ ิเศษ    สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ                

ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา  ศรีสันต  ์   ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์    ของ       

นางสาววรรณนิสา  ภู่เจริญ   ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 
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 2.15   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชารังสีวินิจฉัย  ของ  นางกฤษณา  

ดิสนีเวทย ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.16   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งผู ช้ ่วยศาสตราจารยพ์ ิเศษ    สาขาวิชารังสีว ินิจฉ ัย     ของ                                    

นางสาวประภาศรี   เอ่ียมทอง    ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

 2.17   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   ของ       นางสาว

เด่นนพพร  สุดใจ    ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.18   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ นางจุฬาลกัษณ์   

คุปตานนท ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.19   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นายวีรวฒัน์  อาํพนัสุข    

ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2563  วันท่ี 6 ตุลาคม 2563  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 3 

คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 9 คน   รองศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนวน 1 คน และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 

5  คน ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.วนิดา  พงศส์ถาพร    ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก   

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.ดร.วลัลภ  บวัชุม    ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาการบญัชี 

    ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563   

        ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์ 

 -   ผศ.ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอา้น    ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563   

        ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์ 
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 -   นางสาวจรูญรัตน์  ปริญญาคุปต ์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์  

    ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางทิพยสุ์ชน  เอ่ียมสอาด     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเภสัชวิทยา   

    ตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสุทธิศรี  ตระกลูสิทธิโชค     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    

    อนุสาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสายใจ  ทองเนียม    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวศรีรัช  ลาภใหญ่     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 13 กนัยายน 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวศศิภทัรา   ศิริวาโท  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาสงัคมวิทยา   

    ตั้งแต่วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายวิชยั  เมฆเกิดชู      ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาประยกุตศิ์ลป์   

    ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2563   

        ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์ 

 -   นางปิยะนุช  กรรณสูต  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาทนัตรังสีวิทยา   

    ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอดิศกัด์ิ นุชมี    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาศาสนาและเทววทิยา อนุสาขาวิชาอิสลามศึกษา   

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา ศรีสนัต ์       ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 

       ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นางสาววรรณนิสา  ภู่เจริญ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชากมุารศลัยศาสตร์ 

       ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางกฤษณา  ดิสนีเวทย ์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชารังสีวินิจฉยั   

       ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสาวประภาศรี  เอ่ียมทอง     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชารังสีวินิจฉยั   

       ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสาวเด่นนพพร  สุดใจ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

       ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางจุฬาลกัษณ์  คุปตานนท ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์  

       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    18 คน   ดํารงตําแหน่ง            

รองศาสตราจารย ์จาํนวน 3 คน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 9 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน  และ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ จํานวน 5 คน  ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและเสนอเ ร่ือง เพื ่อรายงานให้

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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4.2   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อนและเทียบเคยีงสาขาวชิาในการดํารง 

           ตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คาํขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน จาํนวน 1 คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํวิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ    

จากสถาบนัอ่ืนมาก่อน  มีความประสงคจ์ะใหม้หาวิทยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ  ฝ่าย

เลขานุการฯ   จึงเรียนมาเพื่ออนุมติัดาํเนินการดงัน้ี   

1.  นายอรรถพล  ป้อมสถิตย ์  เดิมดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2555  มหาวิทยาลยัรังสิตขอ

อนุมติัแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (รหัส

สาขาวิชา 1115)   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

  ฝ่ายเลขานุการฯ  จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561  หมวด 3  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน ขอ้ 16 และขอ้ 17     

ความวา่  

  ขอ้ 16  มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา   ใน

ประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนักบัท่ีเคย

ไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ  และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกว่าท่ีบุคคลนั้นเคยดาํรงอยู่    ทั้งน้ี โดย

ความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

  ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะ

นาํมาใชเ้พื่อพจิารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน  และสาขาวิชานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 17 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 16   

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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  17.1 ใหม้หาวิทยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 16  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวิชาการเดิม

จากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษา

หรือสถาบนัชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนั  อุดมศึกษา

หรือสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง

ทางวิชาการของมหาวิทยาลยัพิจารณา 

  17.2 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัพิจารณาผลงาน ทาง

วิชาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  1  ก่อนนาํเสนอ สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหด้าํเนินการ

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้ง นายอรรถพล  ป้อมสถิตย ์  ดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

4.3   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ของ นางสาวอานิก  ทวชิาชาต ิ
 

คาํขอ  

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ของ นางสาวอานิก  ทวิชาชาติ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองดว้ย นางสาวอานิก  ทวิชาชาติ   ไดเ้คยยื่นเร่ืองเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังท่ี 1/2563  วนัท่ี 18 มีนาคม 2563  มีมติไม่อนุมติัการแต่งตั้ง

ดงักล่าว    นางสาวอานิก  ทวิชาชาติ  จึงไดย้ื่นเร่ืองขอทบทวนผลการพิจารณา  ภายใน 90 วนั  นับตั้งแต่  วนัท่ี

รับทราบมติ  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการ

ประชุมคร้ังที่ 3/2563 มีมติเห็นชอบในการรับเ ร่ืองขอทบทวนผลการพิจารณาดงักล่าวแลว้นั้น       

มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการดงัน้ี 
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1. จดัประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วนัท่ี 18 กนัยายน 2563  เพื่อพิจารณาคาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้

ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ในการขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ 

นางสาวอานิก  ทวิชาชาติ  แลว้มีมติดงัน้ี   ผลงานวิจยัช้ินท่ี 1  เร่ืองปัญหาการตดัสินเชิงจริยธรรม    ส่ือมวลชนไทย 

ซ่ึงผูข้อไดใ้ส่ลาํดบัช่ืองานวิจยัฉบบัสมบูรณ์และผลงานตีพิมพไ์ม่ตรงกนั โดยผูข้อใหเ้หตุผลวา่เป็นการลาํดบัตาม

ผูข้อทุนวิจยัและลาํดบัการทาํงานวิจยั  คณะกรรมการพิจารณาแลว้พบว่ายงัคงไม่เหมาะสม  แต่ทั้งน้ีไม่แสดงถึง

เจตนาในการเปล่ียนลาํดบัช่ือในการเผยแพร่ผลงานจึงขอไม่พิจารณาผลงานช้ินท่ี 1    แต่ผลงานช้ินท่ี 2 เร่ือง 

Chatic Phenomena of Communication in Thai Mural Paintings  มีผลประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิในระดบัดีอยา่ง

เป็นเอกฉันท ์ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพื่อแต่งตั้ง 

นางสาวอานิก  ทวิชาชาติ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ตั้งแต่วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561  

ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 

พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแลว้มีมติอนุมติัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

และเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้ง นางสาวอานิก  ทวิชาชาติ  ดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

4.4  เร่ือง  ขออนุมัติการไม่เห็นชอบในการขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 

         ของ รศ.ดร.วบูิลย์  ตระกลูฮุ้น 
 

คาํขอ  

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการไม่ใหค้วามเห็นชอบในการขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย ์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของ รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกลูฮุน้ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วย  รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น   ได้เคยยื่นเร่ืองเพื่อขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย ์      

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์   สภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังท่ี 1/2563  วนัท่ี 18 มีนาคม 2563  มีมติไม่เห็นชอบในการ
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เสนอขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์  รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุน้   จึงไดย้ื่นเร่ืองเพื่อขอทบทวน    ผลการ

พิจารณา ภายใน 90 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบมติ  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดและท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี3/2563 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563  มีมติเห็นชอบในการรับ

เร่ืองขอทบทวนผลการพิจารณาดงักล่าว มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1. จดัประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  วนัที่ 28 กนัยายน 2563   เพื่อพิจารณา   คาํช้ีแจงขอ้

โตแ้ยง้ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ในการขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย ์สาขาวิชา  ดุริยางคศิลป์ 

ของ รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกลูฮุน้ แลว้   คณะกรรมการมีมติยนืยนัผลการประเมินตามมติเดิมคือ  ไม่เห็นชอบในการ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ 

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 

พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแลว้มีมติอนุมติัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

และเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่ออนุมติัการไม่เห็นชอบในการขอกาํหนด    ตาํแหน่งศาสตราจารย ์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์   

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัย รังสิตอนุมัติการไม่เห็นชอบในการขอกําหนดตําแหน่ง

ศาสตราจารย ์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  ของ รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุน้   ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ดงักล่าว 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

4.5  เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ (เพิม่เติม) 

คาํขอ  

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการประจาํ

สถาบนั (เพิ่มเติม)  

ข้อเทจ็จริง 

  ตามคาํสั่งสภามหาวิทยาลยัรังสิต ท่ี 23/2561  ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561  แต่งตั้งคณะ 

กรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  มีวาระการดํารงตาํแหน่ง 3 ปี  ซ่ึงจะส้ินสุดวาระลงในวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2564 นั้น  แต่เน่ืองดว้ย ศ.วิโชค  มุกดามณี  ไดเ้สียชีวิต   กอรปกบั  ศ.กิตติคุณ ดร.คุณกญัดา       

ธรรมมงคล  ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ และมหาวิทยาลยัไดป้รับโครงสร้างการบริหารงาน โดยแต่งตั้ง ผศ.

ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่  ดาํรงตาํแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ดงันั้น เพื่อให้การดาํเนินงานแต่งตั้งตาํแหน่ง
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ทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งกรรมการ โดยมีวาระ การดาํรง

ตาํแหน่งเท่ากบัวาระของคณะกรรมการตามคาํสัง่สภามหาวิทยาลยัรังสิตขา้งตน้ ดงัน้ี 

  1.   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ ์  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

  (ทดแทน ศ.วิโชค  มุกดามณี) 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการ 

(เดิมแต่งตั้ง ผศ.ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

จึงขอเปล่ียนการแต่งตั้งท่ีระบุช่ือเป็นการแต่งตั้งโดยตาํแหน่ง)  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 1.  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  

มาตรา 36 “ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการประจาํสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 

    -  ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภาสถาบนัแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบนั 

    -  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หกคน

แต่ไม่เกินสิบสองคน 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทาง

วิชาการ (เพิ่มเติม)   
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

    คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5. 1  เร่ือง  การพจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจําปีการศึกษา 2562 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นาย วรเจตน์  ทิชินพงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   

4699ของสาํนกังานสอบบญัชีวินยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค่้าใชจ่้ายและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2562  นั้น จากผลการ

ตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค่้าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ  

ประจาํปีการศึกษา 2562  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  
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1.   งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  2563    ประกอบดว้ย  

                           (บาท) 

1.1 สินทรัพยร์วม                9,168,256,334.02  

1.2 หน้ีสินและเงินกองทุน 

      1.2.1 หน้ีสิน                              2,921,502,234.11  

      1.2.2 เงินกองทุน 

               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    

               ทุนสะสม                  6,196,754,099.91                     6,246,754,099.91   

รวม                  9,168,256,334.02    

   

2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  กรกฎาคม  2563     

       

รายไดร้วม                 2,931,479,343.61 

ค่าใชจ่้ายรวม                 2,793,367,621.30 

รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจาํปี                  138,111,722.31 

 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2562) 

  

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  มหาวทิยาลยัสามารถดําเนินการโดยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย แม้จํานวนนักศึกษาลดลง รายได้

ลดลง  แต่มหาวทิยาลยัสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรกต็ามแม้จะมีภาวะถดถอยของ

รายได้ประกอบกบัสถานการณ์ Covid-19  แต่จํานวนนักศึกษาใหม่ปัจจุบันอยู่ที ่5,500 คน  และนักศึกษาต่างชาติ

กเ็พิม่ขึน้ จึงยงันับว่าเป็นแนวโน้มทีด่ ี

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.2  เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่าง ๆ  และผู้รับใบอนุญาต  

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดีเสนอสภา

สถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 
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(1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใด

ท่ีมียอดติดลบก่อน 

(2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 

ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 

 

ตาม  (1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน

อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี        632,036,098.81 

โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 

     

ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

หกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุน

ดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ    

      (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                            632,036,098.81 

การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือใหก้องทุนต่างๆ             ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60      379,221,659.29 

2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละ 30             189,610,829.64 

3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10       63,203,609.88 
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1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือใหก้องทุนต่าง ๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                      379,221,659.29 

 

 สดัส่วน  ยอดจดัสรร 

กองทุนสินทรัพยถ์าวร 31.64  200,000,000 

กองทุนวจิยั 2.37  15,000,000 

กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 2.85  18,000,000 

กองทุนพฒันาบุคลากร 2.85  18,000,000 

กองทุนสงเคราะห์ 31.64  200,000,000 

กองทุนคงเงินตน้ 0.16  1,000,000 

รวม 71.51   452,000,000  

 

2.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต    ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30            189,610,829.64 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต  ร้อยละ 7.91               50,000,000.00  

 

3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10          63,203,609.88 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ร้อยละ  20.57                         130,036,098.81 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาต

ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ  ทั้งนี ้การจัดสรรเป็นไปตามกฎหมาย  โดยผู้รับใบอนุญาตรับจัดสรรเพยีงร้อยละ 7.91  

เป็นเงิน 50 ล้านบาท (จากทีส่ามารถรับจัดสรรได้ร้อยละ 30) 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.3 เร่ือง การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2563 

 

 พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      

 มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชนประจาํปีทุกปี       
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 ทางมหาวิทยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   

  

นางสาว อนงค์  พานิชเจริญนาน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่  3979 

   สาํนกังานสอบบญัชีวินยั  

   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  

   ถนนสุขมุวิท ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง  

   จงัหวดัชลบุรี 20130 

 

   อตัราค่าตอบแทนปีละ  70,000  บาท 

   (ผูส้อบบญัชีคนใหม่ อตัราค่าตอบแทนเท่าเดิมกบัปีก่อน) 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบญัชีประจําปีการศึกษา 2563  ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1 เร่ือง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อนั

เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาญาตรี และ

ระดบับณัฑิตศึกษา อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ไดมี้ประกาศ เร่ือง มาตรการ

และการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอความร่วมมือใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพิจารณา

หยุดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเวน้การสอนแบบออนไลน์ และให้ยกเลิกการฝึกงานทุกรูปแบบ ซ่ึงจาก

สถานการณ์ดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อนิสิตนกัศึกษาทุกระดบัการศึกษา โดยเฉพาะนิสิตนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยู่

ในปีการศึกษาสุดทา้ยของระยะเวลาการศึกษา และอาจจะไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .  2558  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ได้

พิจารณาแลว้ เห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติเห็นชอบในหลกัการให้ขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาให้กบันักศึกษาท่ีไดรั้บ

ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปอีกคร้ังละ 1 ภาค

การศึกษา แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 1 ปีการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 ในการน้ี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   มหาวิทยาลยัรังสิต จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั เพื่อ

โปรดพิจารณาอนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา อีก 1 ปี

การศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี  เฉพาะรหสันกัศึกษา  55xxxx  และ 56xxxx 

 2. นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 5 ปี  เฉพาะรหสันกัศึกษา  53xxxx  และ 54xxxx 

 3. นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 6 ปี  เฉพาะรหสันกัศึกษา  51xxxx  และ 52xxxx 

 4. นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท      เฉพาะรหสันกัศึกษา  58xxxx และ 59xxxx 

 5. นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก (สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี)     

  เฉพาะรหสันกัศึกษา  55xxxx และ 56xxxx 

 6. นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก (สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท) 

  เฉพาะรหสันกัศึกษา  57xxxx และ 58xxxx 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับ

บณัฑิตศึกษา อีก 1 ปีการศึกษา ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
    

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.2 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาตจวทิยาและตจศัลยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบับปี พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี  พ.ศ. 2562) จาํนวน 2 รายวิชา ดงัน้ี 

 DDS 623  ตจศลัยศาสตร์ปฏิบติั 2 1(0-1-2) 

  (Dermatosurgery practice II) 

 DDS 625   เลเซอร์ศลัยศาสตร์ปฏิบติั 2 1(0-2-1) 

  (Laser Surgery Practice II) 

 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

วิชาตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์   
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.3 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาในหมวดวชิาโท (เพิม่เติม) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ. 2563) คณะเศรษฐศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาในหมวดวิชาโท (เพิ่มเติม) หลกัสูตรเศรษฐศาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยคณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงคข์อเปิดรายวิชาในหมวดวิชาโท (เพิ่มเติม) ใน

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) สาํหรับนกัศึกษาต่างสาขาวิชา เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา  จาํนวน 4 รายวิชา ดงัน้ี 
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   ECO 332   เศรษฐศาสตร์การคลงั 3(3-0-6)                   

                    (Public Finance Economics) 

   ECO 354   เศรษฐกิจภาคประชาชน 3(3-0-6)                   

    (Private Sector Economics)  

 ECO 451   เศรษฐศาสตร์การบริหารภาครัฐในยคุดิจิทลั          3(3-0-6) 

  (Economic of Digital Public Administration) 

   ECO 459  หวัขอ้เฉพาะทางดา้นเศรษฐศาสตร์ภาครัดิจิทลั      3(3-0-6) 

    (Topics on Economics of Digital Public Sector) 

   ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาโท (เพิ่มเติม) หลกัสูตรเศรษฐศาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.4 เร่ือง ขออนุมัตปิรับปรุงการเขียนหน่วยกติ ปรับช่ือรายวชิา และปรับคาํอธิบายรายวชิา  

  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงการเขียนหน่วยกิต ปรับช่ือรายวิชา และปรับคาํอธิบาย

รายวิชา  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยัครูสุริยเทพ ขออนุมติัปรับปรุงการเขียนหน่วยกิต ปรับช่ือรายวิชา และปรับคาํอธิบาย

รายวิชา ของหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2563 เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
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มติของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 

5/2563 และคร้ังท่ี 8/2563  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1. ปรับปรุงการเขียนหน่วยกิต จาํนวน 4 รายวิชา ไดแ้ก่ 

 EDS 614    การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน      จาก    2(1-3-4) เป็น    2(60)                                                                                                           

                      (Professional Practicum)        

  EDS 610    การปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตร์ 1 จาก 3(0-16-8) เป็น 3(240) 

  (Practicum in Teaching Science I)    

  EDS 611    การปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตร์ 2    จาก 3(0-16-8)   เป็น 3(240)                                                                                     

  (Practicum in Teaching Science II)    

  EDS 699    วิทยานิพนธ์                                        จาก 12(0-36-18) เป็น 12 

       (Thesis)     

 2. ขอปรับช่ือรายวิชา และปรับคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา ไดแ้ก่ 

       จาก EDS 615 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร  3(3-0-6)                      

    วิทยาศาสตร์ เพื่อการพฒันาทางการศึกษาท่ีย ัง่ยนื            

    (Educational Philosophy and Science Curriculum 

    Development for  Sustainable Education Development)   

  เป็น EDS 615    ปรัชญาการศึกษาและการพฒันา             3(3-0-6)       

    หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

    (Educational Philosophy and Science Curriculum 

    Development for Sustainable Development)  

   3. ขอปรับคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

  EDS 610 การปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตร์ 1           3(0-16-8)                                                                                                   

   (Practicum in Teaching Science I)  

  EDS 611 การปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตร์ 2            3(0-16-8)           

                       (Practicum in Teaching Science II)  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงการเขียนหน่วยกิต ปรับช่ือรายวิชา และปรับคาํอธิบายรายวิชา  

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.5 เร่ือง ขออนุมัตปิรับลดรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอสิลามและอาหรับศึกษา  (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามและอาหรับศึกษา  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ี คณะศิลปศาสตร์ ไดข้อปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามและ

อาหรับศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 และสภามหาวิทยาลยั ไดอ้นุมติัในการ

ประชุมคร้ังท่ี 3/2562   วนัท่ี 18 กนัยายน 2562  ไปแลว้นั้น 

   เน่ืองจากอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรขอลาออก จาํนวน 2 คน 

ในการน้ี จึงขอปรับลดอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จาก 5 คน เหลือ 3 คน ซ่ึงเห็นวา่เพียงพอกบัการดูแลนกัศึกษา

ท่ียงัคงอยู ่จาํนวน 6 คน (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

   การขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาอิสลามและอาหรับศึกษา  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1   

ปีการศึกษา 2563  เป็นตน้ไป      
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติ การขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามและอาหรับศึกษา  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์  เพื่อนาํเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลยั และสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.6 เร่ือง ขออนุมัตปิรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  จาํนวน  3 หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทาง
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วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย  ์ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 3  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

   2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม 
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   3. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั และสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  

ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

 6.7.1 หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้
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 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.7.2  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  คณะศิลปศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  คณะศิลปศาสตร์ 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้
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 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  คณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.7.3 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้
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 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 

6.8   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563 
 

คาํขอ 

  
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

            
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  จาํนวน  22  คน 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  29   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษา 

1/2563 

1. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 5 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 17 

รวม 22 
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ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร   อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา 2563  จาํนวน  22   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 

6.9   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563 

คาํขอ 

  
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2563  จาํนวน   26  คน 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 26 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

1/2563 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 

2. วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 1 

3. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 1 

4. คณะวทิยาศาสตร์ 1 

5. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 3 

6. คณะเศรษฐศาสตร์ 1 

7. วทิยาลยันวตักรรมสังคม 4 

8. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 5 

9. วทิยาลยัครูสุริยเทพ 7 

10. บณัฑิตวทิยาลยั 1 

รวม 26 
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ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร    อนุปริญญา    ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 1      

ปีการศึกษา 2563  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.10    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที ่ 1   

  ปีการศึกษา  2563  (เพิม่เติม)     
 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก    

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 (เพิ่มเติม)  จาํนวน  4  คน   
 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  4  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่

1/2563 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 1 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

3.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 2 

รวม 4 

 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ภาคการศึกษาท่ี  1   

ปีการศึกษา  2563  (เพิ่มเติม)  จาํนวน 4  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.11  เร่ือง    การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ระดบัคณะวชิา  

 ประจําปีการศึกษา 2562 
 

คาํขอ 
 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา    “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจาํปีการศึกษา 2562   และขอ้เสนอแนะระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะวิชา” 
 

ข้อเทจ็จริง 

  สาํนกังานประกนัคุณภาพ   ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 

2562  ระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะวิชา ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม  2563  ถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563  เป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร  

ระดบัคณะวิชา ประจาํปีการศึกษา 2562 และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาํเนินงานระดบัหลกัสูตร  และ

ระดบัคณะวิชา  โดยผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ  ช้ีแจงท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิตวา่ 

ตามท่ีสาํนกังานประกนัคุณภาพมหาวิทยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร  

และระดบัคณะวิชา ประจาํปีการศึกษา 2562 มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 และ

ทาํการประเมินตนเองใน ระดบัสถาบนั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม

ระดบัสถาบนัของมหาวิทยาลยัรังสิตอยูท่ี่ 4.51 คะแนน เทียบเท่าระดบัคุณภาพระดบัดีมาก มีคะแนนประเมินราย

องคป์ระกอบดงัน้ี  
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องค์ประกอบ ตวับ่งช้ี 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ตวับ่งช้ี 

รวม ผลประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 5 4.22 ระดบัดี 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวจิยั 3 4.37 ระดบัดี 

องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1 5.00 ระดบัดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 1 5.00 ระดบัดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 3 4.81 ระดบัดีมาก 

ผลการประเมนิรวม 4.51 ระดบัดมีาก 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั    จึงขอให้สภามหาวิทยาลยัรังสิต   

ได้พิจารณาอนุมัติการนํารายงานขอ้เสนอแนะ  ของกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ งระดับ

หลกัสูตรและระดบัคณะวิชา  ให้ทุกหลกัสูตร และทุกคณะวิชาไดด้าํเนินการจดัทาํแผนปรับปรุงการดาํเนินงาน 

(Improvement Plan) ต่อไป 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ   

 

6.12   เร่ือง    การแต่งตั้งรองอธิการบด ี

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั และ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยมหาวิทยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหมี้ความเหมาะสม จึงเห็น

ควรแต่งตั้งใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 

 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร     ดาํรงตาํแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั 

 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร สุกปลัง่       ดาํรงตาํแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

 



108 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวิทยาลยั ออกคาํสัง่แต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  เห็นชอบแต่งตั้ง   รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.13   เร่ือง    ขอเสนอ จัดตั้ง หน่วยงาน 
 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขอเสนอ จดัตั้ง สถาบนัการจดัการความปลอดภยัและนวตักรรม 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยปัจจุบนัการมีการนาํนวตักรรมต่างๆ เขา้มาจดัการระบบการรักษาความปลอดภยัใหท้นัสมยั

และมีประสิทธิภาพครบรอบดา้น  และเพือ่การจดัการความรู้เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัใหก้บับุคลากรทั้ง

ภายใน และภายนอกไดรั้บประโยชน์สูงสุด  จึงเห็นควรจดัตั้ง  สถาบนัการจดัการความปลอดภยัและนวตักรรม 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง... 

  (9) “ อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
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 2.  ตามมติสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวิทยาลยั ออกคาํสัง่แต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้ง หน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.14    เร่ือง กาํหนดการพธีิประสาทปริญญา ประจําปี  2563   

 

  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ขอเรียนแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ 

มหาวิทยาลยัรังสิต กาํหนดจดังานพิธีประสาทปริญญาประจาํปี 2563     ในวนัอาทติย์ที ่  13   ธันวาคม  2563  

ณ อาคารนนัทนาการ มหาวทิยาลยัรังสิต   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.15 เร่ือง รายงานความคืบหน้างานวจัิยกญัชาทางการแพทย์ของมหาวทิยาลยัรังสิต   

 

  คณบดีวทิยาลยัเภสชัศาสตร์ (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เภสชักรธนภทัร ทรงศกัด์ิ) รายงานความ

คืบหนา้ของงานวิจยักญัชาทางการแพทยข์องมหาวิทยาลยัรังสิต (การดาํเนินงานช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563) โดยมีสาระสาคญัดงัต่อไปน้ี  

  จากการท่ี ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต มีนโยบายใหท้าํงานวจิยักญัชาเพื่อ

การแพทย  ์ เพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2560   เป็นตน้มา  การดาํเนินงานดงักล่าวตอ้งอาศยั 

การบูรณาการ การทาํงานระหวา่งคณะ วิทยาลยั สถาบนัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัรังสิต และได้

ก่อตั้งสถาบนัวิจยักญัชาเพื่อการแพทยข้ึ์น โดยมีภารกิจหลกัคือ 1. การวิจยัการสกดั 2. การออกแบบนวตักรรม

ผลิตภณัฑย์าตน้แบบ 3. การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ และ 4. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์และมี
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การวิจยัดา้นการเพาะปลูกกญัชาทางการแพทยใ์นโรงเรือนปลูกพืชของคณะนวตักรรมเกษตร วิทยาลยันวตักรรม

เกษตรและเทคโนโลยอีาหาร  

  นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต ไดรั้บการอนุเคราะห์กญัชาของกลางจากสาํนกังานการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จานวน 500 กิโลกรัม ในวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อมาทาํการวิจยัใน

โครงการต่างๆ  

สรุปการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของสถาบนัวิจยักญัชาเพื่อการแพทยมี์ดงัน้ี 

  1. การสกดัแยกสาร  

      สามารถสกดัแยกสารสาํคญัจากกญัชาโดยใชห้ลกัการสกดัแบบ Supercritical Fluid 

Extraction โดยมหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองมือ Supercritical Fluid Equipment เพื่อใหง้านวิจยัดา้นน้ี

พฒันาไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

  2. ดา้นการออกแบบนวตักรรมผลิตภณัฑต์น้แบบจากสารสกดักญัชา  

   2.1 Oromucosal Spray from Cannabis Extract (1:1)  

   2.2 Cannabis Wafer Tablet  

   2.3 Cannabidiol (CBD) Oral Solution  

   2.4 CBN Oromucosal Spray  

   2.5 ตาํรับยาไทย ศุขไสยาสน์  

   2.6 ตาํรับยาไทย นา้มนัสนัน่ไตรภพ  

   2.7 ตาํรับยาไทย ประสะกญัชา  

   2.8 CBD Cream  

  3. การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ  

  ในปี พ.ศ. 2563 ทีมนกัวจิยั ไดท้าํงานวิจยัในเชิงลึกระดบัชีวโมเลกลุ เพื่อหากลไกการออก

ฤทธ์ิของยา เพื่อเป็นขอ้มูลสาํคญัในการท่ีจะนาํไปพฒันายาและข้ึนทะเบียนยาต่อไป โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี  

 3.1 THC และ CBN จากกญัชามีฤทธ์ิตา้นมะเร็งปอดของมนุษยไ์ดท้ั้งในหลอดทดลองและ

สตัวท์ดลอง และสามารถสรุปกลไกการออกฤทธ์ิชีววิทยาโมเลกลุของ CBN ในเซลลม์ะเร็งปอดได ้ โดย CBN 

สามารถยบัย ั้งการทาํงานของโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มจาํนวนและการลุกลามของเซลลม์ะเร็งและนอกจากน้ี 

CBN ยงักระตุน้ใหเ้ซลลม์ะเร็งเกิดการตายแบบ apoptosis  

 3.2 THC จากกญัชามีฤทธ์ิตา้นมะเร็งทางเดินนํ้าดีของมนุษยไ์ดท้ั้งในหลอดทดลองและ

สตัวท์ดลอง จากการศึกษาในระดบัชีวโมเลกลุพบวา่ THC มีผลยบัย ั้งการลุกลามของเซลลม์ะเร็งทางเดินนํ้าดี

ของมนุษย ์ โดยลดการทาํงานของโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มจาํนวนและการลุกลามของเซลลม์ะเร็งทางเดิน

นํ้าดี  

  4. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ เนน้คุณภาพ ความปลอดภยัและประสิทธิผล

ของผลิตภณัฑ ์ 
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  สาํหรับผลประกอบการโครงการวิจยักญัชาเพื่อการแพทยใ์นช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 นั้น มี

ผลงานดา้นรายไดข้องมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีสืบเน่ืองจากการดาํเนินงานโครงการวิจยักญัชาเพื่อการแพทย ์ โดยมี

รายรับทั้งส้ิน 4,728,834.00 บาท (ส่ีลา้นเจด็แสนสองหม่ืนแปดพนัแปดร้อยสามสิบส่ีบาทถว้น)   

 นอกจากน้ียงัมีประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถประเมินมูลค่าไดช้ดัเจนเช่นการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่

ช่ือเสียงมหาวทิยาลยัในดา้นกญัชาเพื่อการแพทยใ์นส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และจาํนวนนกัศึกษาใหม่ท่ี

สนใจงานกญัชา เป็นตน้  

  นอกจากน้ี ไดมี้การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการวิจยัและพฒันากญัชาทางการแพทย์

ระหวา่งสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม กบั มหาวิทยาลยัรังสิต ในวนัจนัทร์ท่ี 14 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 ถือเป็นการบูรณาการการทาํงานคร้ังสาํคญัของสาธารณสุขไทย เน่ืองจากมหาวิทยาลยัรังสิต มีองค์

ความรู้ดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑย์า ในขณะท่ีโรงงานเภสชักรรมทหาร สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง

กลาโหม เป็นสถานท่ีผลิตยาของรัฐท่ีไดรั้บมาตรฐานการผลิต GMP ทั้งยาแผนปัจจุบนัและยาแผนโบราณ โดยมี

เป้าหมายเพื่อผลิตนวตักรรมผลิตภณัฑก์ญัชาทางการแพทยท่ี์ไดม้าตรฐานระดบัสากล  

  สาํหรับการทดลองทางดา้นคลินิก ผลิตภณัฑส์เปรยผ์สมสารสกดักญัชาของมหาวิทยาลยัรังสิต 

จะถูกนาํไปศึกษาวิจยัในมนุษย ์ ภายใตโ้ครงการวิจยั “การรักษาเสริมโดยกญัชาชนิดละอองพน่ในผูป่้วยมะเร็ง

ระยะลุกลามท่ีมีภาวะเบ่ืออาหารและผอมแหง้จากโรคมะเร็งรวมทั้งผลต่อคุณภาพชีวติโดยการทดลองแบบสุ่ม

และมีกลุ่มควบคุม” โดยเป็นการวจิยัร่วมระหวา่งโรงพยาบาลราชวิถีและมหาวิทยาลยัรังสิต โครงการดงักล่าวได้

ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวจิยัในมนุษย ์  กระทรวงสาธารณสุข (Thai FDA Ethical 

Committee) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และจะเร่ิมดาํเนินการวจิยั เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.16 เร่ือง แจ้งเพ่ือทราบ มหาวทิยาลยัรังสิต ได้รับเกยีรติเข้าร่วมการจัดการแสดงฯ ในวนัพ่อแห่งชาต ิ
 

ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพชร  ผูอ้าํนวยการสถาบนัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ไดร้ายงานคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบเร่ือง สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว้เห็นวา่ มหาวิทยาลยัรังสิตเป็น

สถาบนัการศึกษาท่ีไดร่้วมโครงการจดัการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภกัดี :  Sounds 

of Love” ของรัฐบาล  ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  จึงขอเชิญ

มหาวิทยาลยัรังสิตร่วมจดัการแสดง “รู้รักสามคัคี เพราะพระบริบาล” เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “วนัพ่อแห่งชาติ” และวนั

ชาติ 5 ธนัวาคม 2563 

 (รายละเอียดตาม Presentation) 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

6.17 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2564 
 

  ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ขอกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลยัรังสิต  ประจาํปี  พ.ศ.2564  โดยจะจดัการประชุม   ณ หอ้งประชุม 801   ชั้น 8 อาคารอาทิตย ์

อุไรรัตน์  มหาวิทยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 
 

ลาํดับที ่ วนั  เดือน  ปี 

คร้ังท่ี  1/2564 วนัพธุท่ี  17   มีนาคม  2564 

คร้ังท่ี  2/2564 วนัพธุท่ี  16   มิถุนายน  2564 

คร้ังท่ี  3/2564 วนัพธุท่ี  15   กนัยายน   2564 

คร้ังท่ี  4/2564 วนัพธุท่ี  17   พฤศจิกายน  2564 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.18 เร่ือง โครงการต้นแบบ “ชุบชีวติตาํบลหลกัหก” 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ไดน้าํเสนอโครงการตน้แบบ “ชุบชีวิตตาํบลหลกัหก” โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี   

  ตาํบลหลกัหกมีประวติัมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 โดยเป็นหลกับอกระยะทางสาํหรับการเดินทาง

โดยทางเรือของคลองเปรมประชา ซ่ึงเดิมช่ือวา่ “คลองสวสัด์ิเปรมประชากร” ซ่ึงเป็นคลองขดุท่ีพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯ ใหข้ดุข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2413   เช่ือมแม่นํ้าเจา้พระยาจากคลอง 

ผดุงกรุงเกษมบริเวณหนา้วดัโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร  ไปทะลุตาํบลเกาะใหญ่  แขวงกรุงเก่า  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา (ปัจจุบนัอยูใ่นตาํบลบางกระสั้น อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) เป็นระยะทาง 

1271 เสน้ 3 วา การขดุคลองในสมยัโบราณนั้น จะมีการสร้างสญัลกัษณ์เพื่อบอกระยะทางเอาไว ้ โดยจะบอก

ระยะไวทุ้กๆ 100 เสน้หรือ 4 กิโลเมตร คลองเปรมประชามีหลกั 1 อยูท่ี่บริเวณหนา้สโมสรนายทหารส่ือสาร 

ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และส้ินสุดท่ีหลกั 13 ซ่ึงส้ินสุดท่ีแม่นํ้าเจา้พระยา ตาํบลบางกระสั้น 

อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เม่ือเวลาผา่นไป หลกัสญัลกัษณ์เหล่านั้นไดสู้ญหาย คงเหลือช่ือเพียง

หลกัส่ี หลกัหก เน่ืองจากมีการตั้งสถานีรถไฟหลกัส่ีและสถานีหลกัหก ส่วนช่ือหลกัอ่ืนๆ  ไม่มีการใชอ้า้งอิงใดๆ 
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  มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงตั้งอยูใ่นตาํบลหลกัหก จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาหลกัหกใหเ้จริญกา้วหนา้

เป็นชุมชนตวัอยา่งของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลยัรังสิตจะใชชุ้มชนหลกัหกเป็นหอ้งปฏิบติัการนอกสถานท่ี 

การวิจยัและการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จะปรับให้นาํมาใชก้บัการพฒันาหลกัหกน้ีใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี

เป็นไปได ้  ไม่วา่จะเป็นทางดา้นศิลปวฒันธรรม สงัคม สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาศาสตร์การแพทย ์ โดยร่วมมือกบัภาครัฐในระดบัจงัหวดัลงมาถึงระดบัเทศบาลท่ีดูแลโดยตรง 

รวมถึงองคก์รภาคี เช่น สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) และท่ีสาํคญัคือความร่วมมือกบัชาวบา้นในชุมชน  

  โครงการท่ีจะดาํเนินการในระยะแรกคือ  “โครงการถนนคนเดิน” ซ่ึงเป็นแนวถนนเร่ิมจาก

ปากทางเขา้วดัรังสิตเลียบคลองเปรมประชาไปส้ินสุดท่ีวดัรังสิต บา้นเรือนท่ีรุกลํ้าตามแนวริมคลองจะถูกร้ือท้ิง

และสร้างใหม่ตามโครงการพฒันาคลองเปรมประชาท่ีดูแลโครงการโดย พอช. ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัจะช่วยเหลือ

ในการพฒันาถนนเสน้น้ีใหส้วยงามเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ มีการออกแบบทางศิลปะตลอดสองขา้งทาง

ของถนน การอบรมอาชีพให้ชาวบา้นริมคลอง เพื่อทาํการคา้ขาย โดยการบูรณาการการวิจยัและการเรียน 

การสอน เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

(รายละเอียดตาม Presentation) 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ และช่ืนชมความริเร่ิมดังกล่าว โดยความร่วมมือกบั พอช. เป็นส่ิงทีด่ี

 เพราะพอช. เป็นองค์กรทีรั่บผดิชอบโดยตรง ทั้งนี ้โครงการอาจมีช่ือเรียกทีส่ะท้อนความเป็น

 มหาวทิยาลยัรังสิต เช่น Rangsit U. Model  เป็นต้น 

 

6.19 เร่ือง พธีิลงนามความร่วมมือ การจัดทาํหลกัสูตรควบสองปริญญา ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต และ 

  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิต และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ได้

ร่วมมือจดัทาํหลกัสูตรควบสองปริญญาของสองสถาบนั  และกาํหนดใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือในวนัน้ี  โดย

อธิการบดีของทั้งสองสถาบนั (ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ และศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ) ไดอ้ยู ่ณ หอ้ง

ประชุมแห่งน้ีแลว้ 

 มหาวิทยาลยัจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี 

ลงนามความร่วมมือในคร้ังน้ีดว้ย 
 

เลกิประชุมเวลา 19.15  น. 

 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
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