
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2560 
วนัพุธที ่  22    มีนาคม   2560 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

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

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
15. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
7. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
8. ดร.สมบูรณ์  ศุขสาตร    รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
9. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
10. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
11. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
13. นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
14. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
15. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 
       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
16. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ และ 
       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 

 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  
   ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2559    และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559       
  เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 มี
นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใช้
ในการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการ
สมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  และปริญญาตรี  ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 รวมจ านวนทั้งส้ิน 1,226  คน มี
รายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2559  
1. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน         3  คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน        30  คน 



3 
 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จ านวน         1  คน 
4. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน         2  คน 
5. วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  จ านวน        12  คน 
6. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน         1  คน 
7. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จ านวน         1  คน 
8. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน       13  คน 
9. คณะบญัชี   จ านวน         1  คน 
10. สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน         2  คน 
11. คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน       11  คน 
12. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จ านวน         1  คน 
13. คณะดิจิทลัอาร์ต  จ านวน         7  คน 
14. วทิยาลยันานาชาติจีน  จ านวน         4  คน 
    รวม       89  คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2559  
1. วทิยาลยันานาชาติจีน  จ านวน         2  คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2559  
1. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน        29  คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน      340  คน 
3. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน                   1  คน 
4. วทิยาลยันิเทศศาตร์  จ านวน      106  คน 
5. คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน          1  คน 
6. คณะศิลปะและการออกแบบ  จ านวน          7  คน 
7. คณะกายภาพบ าบดั  จ านวน          1  คน 
8. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน          7  คน 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน        10  คน 
10. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน                 52 คน 
11. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จ านวน                   1 คน 
12. คณะวทิยาศาสตร์  จ านวน                 15 คน 
13. วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  จ านวน                   10 คน 
14. วทิยาลยันานาชาติ  จ านวน                 25 คน 
15. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน                124 คน 
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16. คณะนิติศาสตร์  จ านวน                 29 คน 
17. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน                   4 คน 
18. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จ านวน                   8 คน 
19. วทิยาลยัดนตรี  จ านวน                   1 คน 
20. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน                 56 คน 
21. คณะบญัชี   จ านวน                 46 คน 
22. คณะทนัตแพทยศาสตร์  จ านวน                   1 คน 
23. สถาบนัการบิน  จ านวน                 13 คน 
24. วทิยาลยันานาชาติจีน  จ านวน                  5 คน 
25. คณะดิจิทลัอาร์ต  จ านวน                  3 คน 
26. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน                98 คน 
27. คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จ านวน                  1 คน 
    รวม               994 คน 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2559  

1. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน        141  คน 
 
ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 และ2  ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งส้ิน   1,226 คน 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 1/2560    เร่ือง ขออนุมติัการให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559    และ
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559      ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 1/2560  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559    และภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 17   กุมภาพนัธ์  2560 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่4/2559 
 วนัพุธที ่  23   พฤศจิกายน  2559 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    
 คร้ังที ่4/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ

 วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
  3.1.1 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์     
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2545  ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
    - เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา 

2.2  ปรับหมวดวชิาเลือก  
  -  ปรับค าอธิบายรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา  

  -  ตดัรายวชิาในกลุ่มวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มจ านวน 11 รายวชิา 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม          
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แบบ 2.1  (ส าหรับผู้จบปริญญาโท) 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

 
- 

3 หน่วยกิค 

 
- 

3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

- หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 
36หนวยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
แบบ 2.2  (ส าหรับผู้จบปริญญาตรี)
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
- 

6 หน่วยกิค 
18 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

 
- 

6 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
48 หนวยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์     ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2559 วนัท่ี  15 ธนัวาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2560 วนัท่ี  11 มกราคม 2560 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. หมวดวชิาเลือก มีรายวชิามากเกนิไป ขอให้ตัดรายวชิาออกบ้าง  และให้เลือกเฉพาะ
รายวชิาทีจ่ าเป็น 

2.  ขอให้ปรับรูปแบบผลงานทางวชิาการของผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร ดังนี ้ 

 -  ผศ.ดร. พชิญา เผือกขาว งานวจัิยทีเ่สนอมา 3 หัวข้อ เป็นเร่ืองเดียวกนั 
 -  ผศ.ดร  องัคณา  พนัธ์หล่อ  ยงัไม่มี Paper หลกั 
 -  ผศ. ดร. วนัิย  อวยพรประเสริฐ  ขอให้ปรับรูปแบบการพมิพ์ผลงานวจัิยให้ถูกต้อง   

 3. ทางหลกัสูตรควรท าความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า         
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในเร่ืองของการเปิดรายวชิาร่วมกนั โดยให้นักศึกษาเรียน
ร่วมกนั เพ่ือเพิม่ความเข้มแข็งให้กบัหลกัสูตรและเป็นประโยชน์กบันักศึกษา 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.2  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์     
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต    ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรว ิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2535  ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2551 และ 2555 
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  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
      - เปล่ียนรหสัวชิาและปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวิชา  

 2.2  ปรับหมวดวชิาบงัคบั  
  -  ปรับค าอธิบายรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา  

           - ตดักลุ่มวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มออก และตดัรายวชิาจ านวน 3 รายวชิา 
 2.3  ปรับหมวดวชิาเลือก ตดัรายวิชาในกลุ่มวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
  จ านวน 11 รายวชิา  

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
 ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
- หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

ไม่นบัหน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

ไม่นบัหน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2559 วนัท่ี  15 ธนัวาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2560 วนัท่ี  11 มกราคม 2560 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา ขอให้
เพิม่อาชีพ  “ผู้บริหารจัดการโครงการ”  และต้องเรียน เร่ือง  Project Management ทุกคน 
 2. ควรเปิดรายวชิาทีส่ามารถเรียนร่วมกันได้ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบริหารธุรกิจ 
   
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจ   

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับอนุญาตให้ เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2550  ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรใน                    
ปีการศึกษา 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 65 หน่วยกิต เป็น 63 หน่วยกิต 
     2.2  เปิดรายวชิาในหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) จ  านวน 2 รายวชิา  
   2.3 หมวดวชิาบงัคบั 
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      -   ปรับยา้ยรายวชิาไปอยูห่มวดวชิาเลือก  2 รายวชิา 
     -   ปรับยา้ยรายวชิาไปอยูห่มวดวชิาเลือกและเปล่ียนช่ือวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
     -   ตดัรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา   
     -   ปรับยา้ยรายวชิามาจากหมวดวชิาวธีิวจิยัและปรับค าอธิบายรายวชิา  
      จ านวน 1 รายวชิา   
     -   ปรับยา้ยรายวชิามาจากหมวดวชิาวธีิวจิยั จ านวน 2 รายวชิา   
     -   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา   
   2.4 ยกเลิกหมวดวชิาวธีิวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
    -  ปรับยา้ยไปอยูห่มวดวชิาบงัคบั และปรับค าอธิบายรายวิชา จ  านวน 1 รายวชิา   
     -  ปรับยา้ยไปอยูห่มวดวชิาบงัคบั จ านวน 2 รายวชิา   
     -  ตดัรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา   
     2.5 หมวดวชิาบงัคบั-เลือก  
     -  เปิดกลุ่มวชิา จ  านวน 3 กลุ่มวชิา ดงัน้ี 
      1.  กลุ่มวชิาการเงิน 
      2.  กลุ่มวชิาการตลาด 
      3.  กลุ่มวชิาการจดัการ 
    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แบบ 2.1  (ส าหรับผู้จบปริญญาโท) 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาวธีิวจิยั 
- หมวดวชิาวธีิเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 

 15 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 

- 
36 หน่วยกิต 

 
- 

15 หน่วยกิต 
- 

12 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 65 หน่วยกติ 63 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี  13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560  วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 

ข้อเสนอ 
เห็นสมควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขการกระจายความรับผดิชอบของแต่ละรายวชิาใน
ตาราง Curriculum Mapping เน่ืองจากมีจุดด ามากเกนิไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 42 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 
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2.2 หมวดวชิาเลือก ปรับปรุงแผน ก แบบ ก2 โดยปรับหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็น    
9 หน่วยกิต โดยใหน้กัศึกษาเลือกเรียน 3 รายวชิา และแผน ข  ปรับหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 
โดยใหน้กัศึกษา เลือกเรียน 5 รายวชิา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 - ยกเลิกรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา   
 - เปิดรายวชิาใหม่ จ านวน 2 รายวชิา  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม                  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข (ไม่ท าวทิยานิพนธ์) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑ ิต สาขาว ิชา
ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื ่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไข หมวดที ่ 1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงั
ส าเร็จการศึกษา  โดยให้ระบุอาชีพทีม่ีความเหมาะสมกบัผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์   

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะศิลปศาสตร์    ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก   135  หน่วยกิต  เป็น 136  หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.3 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 97 หน่วยกิต เป็น 100 หน่วยกิต 
      - วชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 64 หน่วยกิต เป็น 70 หน่วยกิต 
      - วชิาบงัคบัสาขา ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 55 หน่วยกิต เป็น 61 หน่วยกิต 
      - วชิาเอกเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
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     2.4  วชิาโท (ส าหรับนกัศึกษานอกสาขา)  
      1. เปล่ียนช่ือหมวดวชิาจาก วชิาโท/วชิาเลือก เป็น  วชิาโท 
      2.  เปล่ียนรหสัรายวชิา/ปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 2 รายวิชา  
      3.  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 7 รายวชิา 
   4.  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา  
         5.  ปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา  
    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม       
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 
     วชิาบงัคบั  64 หน่วยกิต  70 หน่วยกิต 
     -วชิาพ้ืนฐานทางภาษา             9 หน่วยกิต               9 หน่วยกิต   
     -วชิาบงัคบัสาขา            55 หน่วยกิต            61 หน่วยกิต 
     วชิาเอกเลือก   18 หน่วยกิต   15 หน่วยกิต 
     วชิาโท   15 หน่วยกิต    15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
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ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2559 วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2560 วนัท่ี  11 มกราคม 2560 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝร่ังเศส (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มเน้ือหาวิชา และเพิ่มหัวข้อ ให้มีสาระทางวิชาการ
มากขึน้  ในรายวชิาต่อไปนี ้

1. FRN 473 ภาษาฝร่ังเศสด้านศิลปะการประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 
2. FRN 474 ภาษาฝร่ังเศสด้านแฟช่ันและความงาม 
3. FRN 475 ภาษาฝร่ังเศสด้านศิลปะการประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.6 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์   
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  (หลกัสูตร

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

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 
      จาก พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 
      เป็น  พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ   
     2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  
      จาก   หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่) 
      เป็น   หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย)ุ 
     2.3 เปล่ียนช่ือสาขาวชิา  
      จาก  การพยาบาลผูใ้หญ่   
      เป็น  การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ    
     2.4 หมวดวชิาแกน ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 10 หน่วยกิต  เป็น  9 หน่วยกิต 
      -   ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 1 รายวชิา  
      -   ปรับรหสัวชิา  ค  าอธิบายรายวชิา และปรับลดหน่วยกิต  จ านวน 1 รายวชิา  
     2.5 หมวดวชิาเฉพาะสาขา เพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 13  หน่วยกิต เป็น  14  หน่วยกิต 
      - ปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน  1 รายวชิา  
      - ยกเลิกรายวชิา 3 รายวชิา   
      - เปิดรายวชิาใหม ่และเพิ่มจ านวนหน่วยกิต  จ านวน  3  รายวชิา   
     2.6  หมวดวชิาเลือก 
      - ปรับช่ือวชิา โครงสร้างหน่วยกิต และค าอธิบายรายวชิา จ านวน  1 รายวชิา 
      - ปรับค าอธิบายรายวชิาและโครงสร้างหน่วยกิต จ านวน 1 รายวชิา 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาแกน 
หมวดวชิาเฉพาะสาขาวชิา      
หมวดวชิาเลือก 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 

10 หน่วยกิต 
13 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
- 

9 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
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หมวดวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

ผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2560 วนัท่ี  24 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 

ข้อเสนอ 
เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อ
สภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้เพิม่จุดโปร่งของการกระจายความรับผดิชอบของแต่ละรายวชิาในตาราง 
Curriculum Mapping 
 2. ขอให้เพิม่หัวข้อ “การจัดการความเส่ียง” ในรายวชิา MNS 672 การจัดการ 
การพยาบาล   
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.1.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์   
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์  

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 
2541 2542 2544 2545 2550 2555 และ 2556 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 141 หน่วยกิต เป็น 136 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 105 หน่วยกิต  
      เป็น 100 หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 28 หน่วยกิต เป็น 26 หน่วยกิต  
      มีรายวชิาท่ีปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา ค าอธิบายรายวชิา เปิดรายวชิาใหม่ และ/หรือ  
      ตดัรายวชิาออก ดงัน้ี  
      1) ปรับรหสัวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  
      2) ปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  
      3) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา  
      4) ตดัรายวชิาออก จ านวน 5 รายวชิา  
     2.4 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 77 หน่วยกิต เป็น 74 หน่วยกิต  

        มีรายวชิาท่ีปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา ค าอธิบายรายวชิา เพิ่มหน่วยกิต เปิดรายวชิาใหม่  
       และ/หรือ ตดัรายวชิาออก ดงัน้ี 

1) ปรับรหสัวชิา จ านวน 1 รายวชิา  
2) ปรับรหสัวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  
3) เพิ่มหน่วยกิต ปรับรหสัวชิา และปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 7 รายวชิา  
4) ปรับช่ือวชิาภาษาองักฤษ และปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา 

   5) เปิดรายวชิาใหม ่ จ านวน 8 รายวชิา  
    6) ตดัรายวชิาออก จ านวน 15 รายวชิา   
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    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  3 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  28 หน่วยกิต 26 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  77 หน่วยกิต 74 หน่วยกิต 
       รายวชิาภาคทฤษฎี           51 หน่วยกิต          38 หน่วยกิต 
       รายวชิาภาคปฏิบติั           26 หน่วยกิต          36 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2560 วนัท่ี  24 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560  วนัท่ี  11 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ข้อเสนอ 
เห็นสมควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์   เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต เร่ือง การรับเข้าศึกษา  ทีห่ลกัสูตรระบุไว้ว่า รับเฉพาะ
นักศึกษาไทย  ควรเขียนเปิดกว้างไว้ให้รับนักศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้ดี 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.  ปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนพยาบาล ในสหรัฐอเมริกา ได้แก้ไขปัญหานี ้ โดยเปิดโอกาส
   ให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วมาเรียนวชิาการพยาบาล 2 ปี  เพ่ือออกไป
  ประกอบอาชีพพยาบาล  ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  ควรเตรียมการ 
  โดยปรึกษากบัสภาการพยาบาล เพ่ือผลติพยาบาลเพิม่  โดยวธีิการเดียวกันนี้ 
 2.  สภาการพยาบาลเพิง่ออกกฎใหม่  โดยลดสัดส่วนจ านวนนักศึกษากบัอาจารย์ จาก 8 : 1  
  เป็น 6 : 1  ซ่ึงในต่างประเทศกไ็ม่ก าหนดเข้มเท่านี้ ส่งผลให้การผลติพยาบาลลดลง 
  เพราะสถาบันการศึกษาทีผ่ลิตต้องลดจ านวนรับนักศึกษาให้เข้ากบัเกณฑ์ 6 : 1  จึง
  ขอให้กรรมการสภาฯ ช่วยส่ือสารปัญหานีก้บัสภาการพยาบาล  เพ่ือปรับแก้ไขเกณฑ์นี้  
  เพราะหากยืนยนัคงเกณฑ์ 6 : 1   การผลติพยาบาลเพิม่จะไม่สามารถเป็นไปได้ 
 
3.1.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา 
ท่ี  2    ปีการศึกษา 2542 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2547 2552 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.2   ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 134 หน่วยกิต เป็น 130 หน่วยกิต 
     2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 96  หน่วยกิต  เป็น 94 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 63 หน่วยกิต  เป็น 61 หน่วยกิต  
      - วชิาชีพ-บงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต  เป็น 46 หน่วยกิต 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  63 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 
       วชิาชีพ-บงัคบั           48 หน่วยกิต          46 หน่วยกิต 
       วชิาชีพ-เลือก           15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี  13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การเขียนปรัชญาของหลกัสูตร เขียนกว้างเกินไป ควรแก้เป็น พฒันาเทคโนโลยี
  สารสนเทศ 
 2. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิาดังนี้ 
  จาก ITE 141 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการประมวลผล   
  เป็น ITE 141 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์ 
  จาก ITE 201 พนัธกจิสัมพนัธ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศต่อชุมชน 
  เป็น ITE 201 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชุมชน 
  จาก ITE 466 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ท๊อป 
  เป็น ITE 466 โปรแกรมประยุกต์ขนาดเลก็ 
  จาก ITE 475 ธุรกจิอจัฉริยะ 
  เป็น ITE 475 ข่าวกรองธุรกจิ 
  จาก ITE 478 สถาปัตยกรรมวิทยาการบริการและเวบ็บริการ 
  เป็น ITE 478 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเวบ็บริการ  
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ทั้งนี ้ให้แก้ไขช่ือรายวชิาภาษาองักฤษให้สอดคล้องกบัช่ือรายวชิาภาษาไทยด้วย 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 วิทยาลัยนานาชาติจีน 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยันานาชาติจีน   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    

วิทยาลยันานาชาติจีน ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.2 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 101 หน่วยกิต 
      - วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็น 44 หน่วยกิต 
      - วชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 51 หน่วยกิต  เป็น 57 หน่วยกิต  
      - วชิาชีพ-บงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต  เป็น 42 หน่วยกิต 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    48 หน่วยกิต 44 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  51 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           36 หน่วยกิต         42 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก            15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    วิทยาลยันานาชาติจีน  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม 2559 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยันานาชาติจีน  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์ 
  คณะเภสัชศาสตร์ 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วชิาพฤกษเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมติัปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษเวช
ศาสตร์ เน่ืองจากในปีการศึกษา 2559 ทางคณะฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต 
และไดเ้ปล่ียนช่ือหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เภสัชศาสตร์) โดยไดค้วบรวมหลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฤกษเวชศาสตร์เขา้เป็นหลกัสูตรเดียวกนั และจะเร่ิมใชห้ลกัสูตรใหม่ในปี
การศึกษา 2560   
  ดงันั้น  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วิชาพฤกษเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีไดรั้บการเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ คร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  เรียบร้อยแล้ว    
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา
พฤกษเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติเปิดกลุ่มวชิาและเปิดรายวชิาใหม่ (เพิม่เติม)  หลักสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดกลุ่มวชิาและเปิดรายวชิาใหม่ (เพิ่มเติม) หมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไป   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
 

ข้อเทจ็จริง 
 สถาบนั Gen. Ed.  มีความประสงค์ขอเปิดกลุ่มวิชาบูรณาการศาสตร์  และพร้อมกนัน้ีได้

เปิดรายวชิาใหม่ (เพิ่มเติม)  ในกลุ่มวชิาดงักล่าว จ านวน  3 รายวชิา  ในหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2556) เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ทกัษะในเชิงบูรณาการศาสตร์  สามารถประยกุตเ์ช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะการเปล่ียนแปลง  ยอมรับความหลากหลายของศิลปวฒันธรรม และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้กบับริบทในปัจจุบนั และอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยรายวชิาดงักล่าว สามารถน ามา
ทดแทนการเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงมี
จ  านวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

 กลุ่มวชิาบูรณาการศาสตร์ 
1. RSU 104 ธุรกิจสร้างสรรค ์ 6(4-4-10) 

 (Creative Business) 
2. RSU 105 ศิลปวฒันธรรมประยกุต์ 3(2-2-5) 

 (Cultural Applications) 
3. RSU 106 หลกัคิดวทิยาศาสตร์ 6(4-4-10) 
  (Essence of Science)  

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

ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัเปิดกลุ่มวิชาและเปิดรายวชิาใหม่ (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี            
พ.ศ. 2556)  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 
2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นสมควรอนุมติัการขอเปิดกลุ่มวชิาและเปิดรายวิชาใหม่ (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เน่ืองจากรายวชิาทั้งสองรายวชิาทีข่อเปิดเพิม่ เป็นรายวชิาแบบบูรณาการ จึงมีความ
  เป็นห่วงนักเรียนทีจ่บมัธยมศึกษาทีเ่ลือกเรียนสายศิลป์ จะขาดความรู้เร่ืองธรรมชาติ
  วทิยา หรือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น และคณติศาสตร์เบื้องต้น 
 2. ขอให้มหาวทิยาลัยพจิารณาสร้างรายวชิา วิทยาศาสตร์น่ารู้ ทีม่ีเน้ือหาให้เรียนรู้เร่ือง
  ส่ิงมีชีวติคืออะไร คุณลกัษณะ และววิฒันาการทีเ่ปลีย่นแปลงมาเป็นอย่างไร ฟิสิกส์
  น่ารู้คืออะไร เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนควรรู้ 
 3. ควรปรับลดจ านวนหน่วยกติ ทั้ง 2 รายวชิา จากรายวชิาละ 6 หน่วยกติ เหลือรายวชิาละ
  5 หน่วยกติ และอกี 2 หน่วยกิต ให้สร้างรายวชิา วทิยาศาสตร์น่ารู้ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ประสานงานให้สถาบัน Gen. Ed.  
ส่งผู้แทนมาช้ีแจงรายละเอยีดเกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอนของรายวชิาดังกล่าวข้างต้น ให้กบัคณะกรรมการฯ 
 ในวนัที ่22 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป 
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 มหาวทิยาลยัไดน้ าเสนอแนวความคิดในการสร้างสถาบนั Gen. Ed. เพื่อร่วมพฒันาการ
เรียนการสอนของวชิาศึกษาทัว่ไป (รายละเอียดตาม Presentation) ซ่ึงมีเป้าหมาย ดงัน้ี 
 1.  สร้างแนวทางการเรียนให้สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 2.  เรียนรู้อดีต  เขา้ใจปัจจุบนั  เพื่อวางแผนอนาคต 
 3. สร้างสมดุล  4 ดา้น  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และ สภาพแวดลอ้ม  เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการอยูร่่วมกนั  และคน้หาแนวทางการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
 4.  เรียนรู้  คิดวเิคราะห์  ปฏิบติั  ประเมินผล  จากประสบการณ์  เนน้ศกัยภาพของแต่ละ
บุคคลท่ีแตกต่าง  เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จของเป้าหมายร่วม 
 5.  สร้างนวตักรรมการเรียนรู้ตน้แบบเพื่อพฒันาระบบการศึกษา 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยกรรมการสภาให้ข้อพจิารณาว่า เม่ือมหาวทิยาลยัมีสถาบัน  
 Gen. Ed. อนาคตจะสามารถเปิดหลกัสูตรปริญญาตรี Liberal Art ได้หรือไม่  ทั้งนี้ 
 มหาวทิยาลัยได้ช้ีแจงว่าหลกัสูตรด้าน Liberal Art ปัจจุบันจะอยู่ในวทิยาลยันวตักรรม
 สังคม  ส่วนคณะศิลปศาสตร์ จะเน้นด้านภาษาต่างประเทศเป็นหลกั 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน  34  หลกัสูตร  

 
ข้อเทจ็จริง  

1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนั
ไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าตามท่ีระบุไวใ้น
หลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1 ปริญญาโท 
1.1.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน 
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1.1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1.2 ปริญญาเอก  
 1.2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน 

 1.2.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา    

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้ง
เป็นผู ้มีคุณวุฒิไม่ต ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่าผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลกัสูตร
ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

ในการน้ี  วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน 34 หลกัสูตร  
ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
2.  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
3. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
4. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) 
 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์    
 



30 
 

 5. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) 
 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
6. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
7. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม  
8. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)   
วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 9. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

10. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

11. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ  

(หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ   
12. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง และการพฒันา 

  ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 
สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

13. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
14. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัราคาร 
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2559 )  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  
15. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ 
 (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 16. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์  

 17. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)   
 คณะศิลปศาสตร์ 

 18. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ 
19. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์ 
20. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ 
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 21. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  
  คณะบริหารธุรกิจ 
 22. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 
  คณะบริหารธุรกิจ 
 23. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ 
 24. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)   
  คณะบริหารธุรกิจ  
 25. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบริหารธุรกิจ 
 26. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) 
  วทิยาลยันานาชาติจีน 
 27. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะบญัชี  
 28. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะบญัชี 
 29. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีิทศัน์ 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 30. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์ 
  และโทรทศัน์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 31. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 32. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 33. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลัอาร์ต   
 34. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตร (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)     
  คณะนวตักรรมเกษตร    
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์   ของคณาจารย์ประจ า หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต   
 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 
     

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจ า หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ
งานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน   จ านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ศาสตราจารยว์ฒันะ  จูฑะวภิาต 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
โดยมีผลงานวจิยัเก่ียวกบังานสร้างสรรคร์ะดบันานาชาติ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2559  วนัท่ี  7  ธนัวาคม 2559 

 

ข้อเสนอ 
เห็นสมควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต   

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
 

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาตรีเกยีรตินิยมแก่นักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่นกัศึกษาสาขาวิชาแฟชัน่
ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ   โดยแบ่งเป็น เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จ านวน 3 คน และ เกียรตินิยมอนัดบั
สอง จ านวน 3 คน  รวมทั้งส้ิน  6  คน ดงัน้ี 
   1. นายณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   2. นางสาวชวาลา  จารุรังสิมา  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   3. นางสาวศศิวมิล  โทโยชิมา  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   4. นางสาวศุภชัฌา วอ่งไวทววีงศ ์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   5. นายจรัญ  คงมัน่   เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   6. นายธนากร  กนัภยั  เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
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ข้อเทจ็จริง 
 นกัศึกษาสาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ ตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ 
ได้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา S/2559   และได้เขา้รับปริญญาบตัร จากมหาวิทยาลยัรังสิต ในวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา โดยไม่ไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวทิยาลยั 
 สืบเน่ืองจาก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นตน้มา มหาวิทยาลยัฯ ไดป้รับภาคการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัประชาคมอาเซียน จึงท าใหห้วัหนา้สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ และนกัศึกษามีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน 
และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการลงทะเบียนเรียน โดยคิดวา่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา S/2559  และมี
สิทธิได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม     
พ.ศ. 2550 
 คณะศิลปะและการออกแบบ จึงขอแจง้ความประสงค์ ขอให้มหาวิทยาลยัพิจารณามอบ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง และเกียรตินิยมอนัดบัสอง เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสน าไปขอทุนการศึกษา
ในสถาบนัต่างประเทศ และเป็นเกียรติประวติัในการประกอบวิชาชีพสืบไป  โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษามีผลการเรียนดีมาโดยตลอด ไม่เคยสอบตก สอบซ ้ า ไม่เคยลาพกัการศึกษา และไม่เคยได้รับการ
ลงโทษจากการผดิวนิยันกัศึกษา อีกทั้ง ไดท้  ากิจกรรมใหก้บัคณะฯ และสาขาวชิาฯ มาโดยตลอด   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
  มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้  และ 
  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การใหป้ริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2550 ระบุวา่ 
   ขอ้ 4 นกัศึกษาผูส้มควรไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  ตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
    4.1 ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตาม

หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา 
    4.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
    4.3 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร F หรือสัญลกัษณ์ U ในรายวชิาใดๆ 
    4.4 ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัมาแล้วไม่เกินจ านวนปีการศึกษา

ต่อเน่ืองกัน ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีจะได้รับ
ปริญญา โดยไม่นับภาคการศึกษาท่ีได้ออกไปปฏิบติังานในระบบสหกิจ
ศึกษา ซ่ึงไม่มีการเรียนในมหาวิทยาลยั และ/หรือ ถูกเกณฑ์หรือระดมเขา้รับ
ราชการทหารกองประจ าการ และ/หรือเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา
ระหว่างประเทศ และ/หรือป่วยซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะเห็นเป็นเอก
ฉนัทว์า่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 
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    4.5 ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษ เน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
    4.6 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวชิาใดๆ 
    4.7 ในกรณีท่ีมีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามหลักสูตรท่ี เข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามใน ส่ีของจ านวน           
หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

    4.8 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะไม่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา
เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง   

 

ข้อเสนอ 
   เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จ านวน 3 คน และ เกียรตินิยม
อนัดบัสอง จ านวน 3 คน แก่นกัศึกษาสาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ  ตามรายช่ือดงักล่าว
ขา้งตน้   เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
  ภาคการศึกษาที ่ 1   ปีการศึกษา 2559      

 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก      
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน  3  คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   3  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2559 
1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
2.  สาขาวชิาการศึกษา 2 

รวม 3 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1         
ปีการศึกษา 2559   จ  านวน  3  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.9  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  3.9.1  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
    Salus University, Pennsylvania, U.S.A.    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Salus University, Pennsylvania, U.S.A.      

 
ข้อเทจ็จริง 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Salus University, Pennsylvania, U.S.A. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

- ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ 
ดา้นสุขภาพและการดูแลสุขภาพในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 

- การแลกเปล่ียนบุคลากรทางวิชาการ และการริเร่ิมโครงการการแลกเปล่ียน
นกัศึกษา 

- เปิดโอกาสให้เกิดการส ารวจต่อยอดการพฒันาการแลกเปล่ียนเอกสารวิชาการ 
เอกสารตีพิมพ ์และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
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- Master of Science in Clinical Optometry แ ล ะ  Advanced Studies Certificate 
Degree Program เป็นหลกัสูตรเฉพาะทางดา้นทศันมาตรศาสตร์ เป็นหลกัสูตรท่ีบ่มเพาะความเป็นเลิศในศาสตร์
น้ี  ใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโลก 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559       
ท่ีประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ด าเนินการท าบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ
สถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลยัฯได้ด าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั  Salus University, Pennsylvania, U.S.A.  เม่ือ
วนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแลว้      
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Salus 
University, Pennsylvania, U.S.A.  
   
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง      วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 
4.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
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ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม คร้ังท่ี 
3/2559  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2559  และคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2559  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อต าแหน่งทาง
วชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   ของ  นายวรีวฒัน์   
เหล่ียมมณี   ประเมินผลให้ผ่านได้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์    ของ   นายตุลย ์   
ศรีอมัพร    ประเมินผลให้ผ่านได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์  ของ นางสาวอุมาพร 
วิมลกิตติพงศ์    ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์   ของ นางสาวกฤษณีกร  
เจริญกุศล  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ นางสาวฉัตรวรัญ  องคสิงห์    
ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
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 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   ของ ผศ.มุกดา  
โควหกุล    ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560  วนัท่ี 25 มกราคม 2560  คณะกรรมการมีมติไม่อนุมัติเนื่องจาก
ผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเคมี  ของ ผศ.ปัญญา มณีจกัร์   ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 1/2560   วนัท่ี 25 มกราคม 2560  คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและ
คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  ของ นายชนะเกียรติ  
สมานบุตร    ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559  วนัท่ี 26 ตุลาคม 2559   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมัติเนื่องจาก
ผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.9  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     ของ นางสาวเฉลิมพร     
เยน็เยือก   ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560  วนัท่ี 25 มกราคม 2560   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงาน
มีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2560  วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมีรายนามอาจารย์ท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
จ  านวน 5 คน ดงัน้ี 
 - นายวรีวฒัน์   เหล่ียมมณี     ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ    
 - นายตุลย ์  ศรีอมัพร    ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์    
 -   นางสาวอุมาพร วมิลกิตติพงศ ์  ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์   
 -   นางสาวกฤษณีกร  เจริญกุศล   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิานิเทศศาสตร์   
 -   นางสาวฉตัรวรัญ  องคสิงห์     ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาสังคมวทิยา     
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิท ยาลัยด าเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 5 คน      ด ารงต าแหน่ง                     
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 5 คน     ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.2   เร่ือง  ขออนุมัตแิต่งตั้งผู้ทีเ่คยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน  
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน  
 

ข้อเทจ็จริง 
  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัรังสิต   ท่ีเคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอ่ืนมา
ก่อน มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ จ านวน 1 คน  ดงัน้ี 

1. นางชุติมา   ศิริกุลชยานนท ์     ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ สาขาวชิาโภชนวทิยา    

  ทั้ งน้ี     มหาวิทยาลัยรังสิตได้ด าเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560  วนัท่ี 17 มกราคม 2560 

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2560  วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556  หมวด 4 การแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน ข้อ 14 และข้อ 15 
ความวา่  
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  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   
หรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัต าแหน่งท่ีไม่สูง
กวา่ท่ีบุคคลนั้นเคยด ารงอยูก่็ได ้  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
    ต  าแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะ
น ามาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีก าหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นต าแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 
  ขอ้ 15  การด าเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีก าหนดในขอ้ 14   
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  15.1  ให้มหาวิทยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการให้ถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพต าแหน่งทางวิชาการเดิม
จากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษา
หรือสถาบันชั้ นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาท่ีผู ้นั้ นได้เคยรับแต่งตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้ นสูงต่างประเทศนั้ น  แล้วแต่กรณี   แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการพิจารณา 
  15.2 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการและอาจด าเนินการหมวดท่ี  2  ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการต่อไป 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตด าเนินการแต่งตั้งอาจารย ์1 คน   ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     อ่ืนๆ 
5.1 เร่ือง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต  
  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

  ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต ไดร้ายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 ดงัน้ี 
1.  กรอบการด าเนินงานดา้นการตรวจสอบ  แยกเป็น  4 ดา้นคือ 
 1.  การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
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 2.  การควบคุมภายใน (Internal Control) 
 3.  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 4.  การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
 

2.  ความเส่ียงท่ีก าหนดใหด้ าเนินการทัว่ทั้งองคก์ร  มี  6 ปัจจยั คือ 
 1.  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
 2.  ทกัษะภาษาองักฤษ / ต่างประเทศของนกัศึกษา 
 3.  สัดส่วนอาจารยป์ระจ าท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการ 
 4.  คุณธรรม  จริยธรรมของนกัศึกษาและบุคลากร 
 5.  การรักษาสถานภาพทางการเงินท่ีมัน่คง 
 6.  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นภายในและบริเวณใกลเ้คียงมหาวทิยาลยัรังสิต 
 

3.  การตรวจสอบภายในดา้นการเงิน (Financial Audit)  มี  6 ดา้น คือ 
 1.  ระบบบญัชีและการรายงาน 
 2.  การบริหารลูกหน้ีและเจา้หน้ี 
 3.  การบริหารสินทรัพย ์
 4.  การบริหารเงินสด 
 5.  การจดัเก็บรายได ้
 6.  การบริหารโครงการก่อสร้าง 
 

4.  การตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  (IT Audit) 
 

5.  การตรวจสอบดา้นการบริหารจดัการ (Management Audit) 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต (ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  
มาตงัคสมบติั)  ไดร้ายงานเพิ่มเติมวา่  การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ดว้ยดี  หลายประเด็นท่ีเสนอก็ไดรั้บการแกไ้ขจากฝ่ายบริหารของมหาวทิยาลยัเรียบร้อย
แลว้  บางเร่ืองก็อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  และให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
  งานของมหาวทิยาลัยรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2558  ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบฯ 
  น าเสนอ  โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
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   1.  ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์  มีความก้าวหน้าขึน้  และถือว่าสูงมากเม่ือเทยีบ
  กบัมหาวทิยาลัยเอกชนด้วยกัน 
   2.  อย่างไรกต็าม  การเล่ือนต าแหน่งทางวชิาการ ก็ยงัเป็นความเส่ียงสูง จ าเป็นต้องท า
  ให้ดีขึน้  ถ้าสามารถหานักวจัิยเก่งๆ มาช่วยท าหน้าทีแ่นะน าเร่ืองการท าวจัิย แก่อาจารย์  กจ็ะ
  ช่วยให้งานด้านนีพ้ฒันายิง่ขึน้ 
  
5.2 เร่ือง การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ “สภาเภสัชกรรม” คณะเภสัชศาสตร์ 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ เร่ือง เพื่อพิจารณา “การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของ สภาเภสัชกรรม”  คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ ระบบการรับรอง
หลกัสูตรของสภาเภสัชกรรม  มีตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถว้นทุกองคป์ระกอบ
คุณภาพ ตามระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรของ สกอ. มีการก าหนดผูต้รวจประเมินคุณภาพเป็น
คนนอกสถาบนัและไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนัท่ีรับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
พื้นท่ีจริง  และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลกัสูตร  จึงมีมติเห็นชอบการน าระบบการรับรอง
หลกัสูตรของสภาเภสัชกรรมไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
  ทั้งน้ี การน าระบบการรับรองหลกัสูตรของสภาเภสัชกรรมไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัหลกัสูตร  ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั และแจง้ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลกัสูตรเภสัชกรรม  น าระบบการรับรองหลกัสูตรของสภา
เภสัชกรรม ไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  คณะเภสัชศาสตร์ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2559    
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  16  คน 
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ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารคณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มี
นกัศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 16  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 

1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 16 

รวม 16 
    

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

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี  2   
ปีการศึกษา  2559    จ  านวน  16  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

5.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2559    

 

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559   จ านวน  13  คน 
ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั   และส านกังานทะเบียน   ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 13  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 

1. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  1 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 

2. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 

3. สาขาวชิานิติศาสตร์ 2 

4. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 2 

5. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 

6. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 1 

7. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 2 

8. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 

9. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) 2 

รวม 13 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท    ภาคการศึกษาท่ี  2   
ปีการศึกษา  2559    จ านวน  13  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.5 เร่ือง การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ “สภากายภาพบ าบัด”  
  คณะกายภาพบ าบัด 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ เร่ือง เพื่อพิจารณา “การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของ “สภากายภาพบ าบดั” ”  คณะกายภาพบ าบดั 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ ระบบการรับรอง
หลกัสูตรของสภากายภาพบ าบดั  มีตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถว้นทุกองคป์ระกอบ
คุณภาพ ตามระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรของ สกอ. มีการก าหนดผูต้รวจประเมินคุณภาพเป็น
คนนอกสถาบนัและไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนัท่ีรับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
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พื้นท่ีจริง  และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลกัสูตร  จึงมีมติเห็นชอบการน าระบบการรับรอง
หลกัสูตรของสภากายภาพบ าบดัไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑิต  สาขาวชิา
กายภาพบ าบดั 
  ทั้งน้ี การน าระบบการรับรองหลกัสูตรของสภากายภาพบ าบดัไปใชใ้นการประกนัคุณภาพ 
ภายในระดบัหลกัสูตร  ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั และแจง้ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบดั  น า
ระบบการรับรองหลกัสูตรของสภากายภาพบ าบดั ไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรวทิยาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบดั  คณะกายภาพบ าบดั 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

5.6 เร่ือง การถวายปริญญาดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
 

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดมี้มติถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาการทูต
และการต่างประเทศ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั
รังสิต คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัพุธท่ี  23  มีนาคม  2559 
  ในวนัพฤหสับดีท่ี   2  มีนาคม  2560  กรรมการสภามหาวิทยาลยั และคณะผูบ้ริหารไดเ้ขา้เฝ้า
ทูลเกลา้ถวายปริญญาบตัรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี    ณ 
อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

  มหาวทิยาลยัจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
(รายละเอียดตาม Presentation) 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 


