
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 1/2561 

วนัพุธที ่  21  มีนาคม  2561 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล          อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

11. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

12. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

13. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

14. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

15. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
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6. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์               รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

8. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

10. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

11. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

12. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

13. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

15. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   และ 

       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1   

   ปีการศึกษา 2560  และระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาที่  1     ปีการศึกษา  

2560          และภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2560 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 มี

นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใช้

ในการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ นาํไปใชป้ระกอบการ

สมคัรงาน และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือนาํไปเพื่อปรับวุฒิและเล่ือนขั้นตาํแหน่งงาน  โดยมีผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2560   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  รวมจํานวนทั้งส้ิน 1,227  คน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2560  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน         2  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน        13  คน 
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3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน         1  คน 

4. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน         1  คน 

5. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน         2  คน 

6. วทิยาลยัเทคโนโลนีสารสนเทศและการส่ือสาร  จาํนวน         5  คน 

7. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน         1  คน 

8. สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  จาํนวน         9  คน 

9. คณะศึกษาศาสตร์  จาํนวน         4  คน 

10. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน         8  คน 

11. บณัฑิตวทิยาลยั  จาํนวน         5  คน 

    รวม       51  คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2560  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน        33  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน      384  คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน               129  คน 

4. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน         8  คน 

5. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน          1  คน 

6. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน          1  คน 

7. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน          2  คน 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน        23  คน 

9. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน        30  คน 

10. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน                   9 คน 

11. วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  จาํนวน                 42 คน 

12. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน                 23 คน 

13. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน                 113 คน 

14. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน                 22 คน 

15. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน                 12 คน 

16. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน                  9 คน 

17. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน                  9 คน 

18. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน                 49 คน 

19. คณะบญัชี   จาํนวน                 52 คน 

20. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน                   2 คน 

21. สถาบนัการบิน  จาํนวน                   9 คน 
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22. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน                   2 คน 

23. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน                 83 คน 

24. คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน                  2 คน 

         รวม   1,049  คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2560  

1. คณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน        127  คน 
 

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1 และ2    ปีการศึกษา 2560   รวมทั้งส้ิน   1,227  คน 
 

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

พ.ศ. 2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน    คร้ังท่ี 1/2561   เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ 

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1     

ปีการศึกษา 2560 และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 1/2561  เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญา

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 1     ปีการศึกษา 2560      และระดบัปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 1     ปีการศึกษา  2560     และภาคการศึกษาท่ี 2      ปีการศึกษา 2560     ต่อสภามหาวทิยาลยั   

เพื่อโปรดพิจารณา 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 19  กุมภาพนัธ์  2561 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่4/2560 

 วนัพุธที ่  22   พฤศจิกายน  2560 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่4/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ

 ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและ

  นิติวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงาน

ยติุธรรม  (หลกัสูตรสหวทิยาการ) 

   

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม (หลกัสูตรสหวทิยาการ) มีวตัถุประสงคใ์นการ

ขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

  1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถดา้นวชิาการ การประยุกต ์และบูรณา

การศาสตร์ทางดา้นอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจดัการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในสังคมไดอ้ยา่งเท่า

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

  1.2 เพื่ อส่งเส ริม  สนับสนุน ให้ บุคลากรในกระบ วนการยุติธรรมมีความ รู้ 

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และนาํความรู้ไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน   ควบคู่กบัการเน้น

การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยติุธรรม 

  1.3 เพื่อสนับสนุน ผลกัดนั ให้สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความสําคญัของปัญหา 

และกาํหนดมาตรการในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมอยา่งเป็นรูปธรรม  

  1.4 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ให้ เป็น

การศึกษาแบบสหวทิยาการสาํหรับเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัของการศึกษา คน้ควา้ วจิยั ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

     2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  เป็นความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอาชญา

วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย ์ในการบูรณาการความรู้ดา้น

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและวิทยาศาสตร์เขา้ดว้ยกนั เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้แบบสหวิทยาการ 

(ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ดา้นอาชญาวิทยา วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารงานยติุธรรม) และนาํความรู้

ดงักล่าวไปใชใ้นกระบวนการยติุธรรม 
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 3. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั  81 หน่วยกิต           

       ข. วชิาชีพ-เลือก      9 หน่วยกิต         

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 
 

 

  4. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 4 คน  และระดบั

ปริญาโท 2 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 : 5 

  5. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2561 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญา

วทิยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)   สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ไดผ้า่น

การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2560  วนัพุธท่ี  6 ธนัวาคม 2560 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)   สถาบนัอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรสหวิทยาการ) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 

2552 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการและให้การรับรอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)   สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงาน

ยุติธรรม (หลกัสูตรสหวิทยาการ) เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะศึกษาศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 

2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2557 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 แกไ้ขรหสัวชิาทุกวชิา จาก EDU เป็น EDB 

   2.2  ปรับแผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ดงัน้ี 

    2.2.1  แผนการเรียนท่ี 1  ประสงคข์อรับใบประกอบวชิาชีพครู 

    2.2.2  แผนการเรียนท่ี 2  ไม่ประสงคข์อรับใบประกอบวชิาชีพครู 

   2.3  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

     2.3.1  แกไ้ขรหสัวชิาจาํนวน 2 รายวชิา  

    2.4  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาบงัคบั เป็น หมวดวชิาแกน 

     2.4.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 

     2.4.2  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา   

     2.4.3  เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  4 รายวชิา    
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     2.5  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาเลือก เป็น หมวดวชิาเฉพาะดา้น  

      2.5.1  หมวดวชิาเฉพาะดา้น กาํหนดจาํนวนหน่วยกิต ดงัน้ี  

        -  แผนการเรียนท่ี 1   เรียน   15  หน่วยกิต 

        -  แผนการเรียนท่ี 2   เรียน   12  หน่วยกิต 

       2.5.2  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 12 รายวชิา   

     2.5.3  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 5 รายวชิา   

   2.6  เพิ่มหมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ สาํหรับแผนการเรียนท่ี 1 และ 

     เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน  2  รายวชิา   

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2557  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2561 

แผน ก แบบ ก 2  

(แผนการเรียนที ่1: ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

   หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาแกน - - 12 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก  9 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 15 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - 6 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2  

(แผนการเรียนที ่2: ไม่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

    หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต  

หมวดวชิาแกน - - 12 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต  

หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 12 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - - 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา

ระบบสองภาษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะศึกษาศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะศึกษาศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

      

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์  
 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์  

 ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532 ต่อมาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปี

การศึกษา 2538    2542   2545    2549    2550  และ 2555 
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับแกห้วัขอ้วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  2.2 ตดัคุณสมบติัของการรับเขา้ศึกษาในส่วน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  

  2.3  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 260 หน่วยกิต  เป็น 254 หน่วยกิต 

  2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ   จาก  223  หน่วยกิต    เป็น   

218  หน่วยกิต    มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

   2.4.120 วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต   

20    จาก 14 หน่วยกิต  เป็น 7 หน่วยกิต20  มีรายละเอียดดงัน้ี  

- ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

- เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

 - เปล่ียนโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา  

 2.4.2 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต   

  จาก 61 หน่วยกิต  เป็น 66 หน่วยกิต  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา 

  - เปล่ียนรหสัวชิาและเพิ่มหน่วยกิต 1 รายวชิา 

  -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  - เปล่ียนโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 9 รายวชิา 

 2.4.3 วชิาชีพ  ยกเลิกการแบ่งกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั และ กลุ่มวชิาชีพ-เลือกบงัคบั   

  และ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต  จาก 148 หน่วยกิต  เป็น 145 หน่วยกิต  

  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน  14 รายวชิา 

  - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8 รายวชิา 

  - เปล่ียนช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  - เปล่ียนรหสัวชิา และเพิ่มหน่วยกิต จาํนวน 3 รายวชิา 

  - เปล่ียนรหสัวชิา และลดหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา 

  - เปล่ียนโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 17 รายวชิา 

  - ยา้ยจากกลุ่มวชิาชีพเลือกบงัคบั/เปล่ียนช่ือวชิา รหสัวชิา  

   และโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 2 รายวชิา 
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   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั  โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ตาม มคอ.1 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 31 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  1 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกติ 223 หน่วยกติ 218 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์         14 หน่วยกิต        7  หน่วยกิต 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ           61 หน่วยกิต      66 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ        148 หน่วยกิต    145 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม 
ไม่น้อยกว่า 192 หน่วยกติ 

และไม่เกนิ 263 หน่วยกติ 
260 หน่วยกติ 254 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562)   วิทยาลยัแพทยศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  18 มกราคม 2561 

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

     

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  

สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัการท่องเที่ยวและ

การบริการ  

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒิุ 

   ระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 141 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 

2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 105 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต

2.2.1 หมวดพื้นฐานวชิาชีพ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - แบ่งกลุ่มวชิา ออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

  และวทิยาศาสตร์ และกลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี 

    - ตดัรายวชิาจาํนวน 8 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน  8 รายวชิา 

2.2.2 หมวดวชิาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 75 หน่วยกิต เป็น 69 หน่วยกิต

2.2.3 วชิาชีพ-บงัคบั ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก  45 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 
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 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 - ตดัรายวชิาจาํนวน  8 รายวชิา 

 - เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน  7 รายวชิา 

 - ยา้ยมาจากวชิาฝึกปฏิบติังาน 3 รายวชิา 

 - วชิาเลือกทางภาษา ตดัรายวชิาจาํนวน 3 รายวชิา และ เปิดรายวชิาใหม่

จาํนวน 9 รายวชิา  

2.2.4 หมวดวชิาโท   

 - เปิดรายวชิาให้นกัศึกษาต่างสาขาวชิา เลือกเรียนเป็นวชิาโท  

  จาํนวน 6 รายวชิา 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั  โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(มคอ. 1) 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     - วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

       ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ 

          วทิยาศาสตร์ 

      ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

30 หน่วยกิต 

- 

 

- 

30 หน่วยกิต 

         12 หน่วยกิต 

 

         18 หน่วยกิต  

     - วชิาชีพ  75 หน่วยกิต   69 หน่วยกิต   

       ก. วชิาชีพ-บงัคบั            45 หน่วยกิต           39 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ-เลือก            15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

       ค. วชิาเลือกทางภาษา            15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและ

เทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ ไดผ้า่น

การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี  21 กนัยายน 2560 

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชา

ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

      

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและ

การบริการ  

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญาดงัน้ี   

   จาก ช่ือหลกัสูตร   
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     ภาษาไทย       :  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต      

                               สาขาวชิาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ 

                               (หลกัสูตรนานาชาติ)  

     ภาษาองักฤษ  :    Bachelor of Arts Program in International Hospitality and  

      Tourism (International Program)  

   เป็น ภาษาไทย       :   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ 

                                 (หลกัสูตรนานาชาติ)  

     ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Arts Program in Hospitality Industry 

        (International Program) 

   จาก ช่ือปริญญา   
         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   :  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว 

                                             ระหวา่งประเทศ)  

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Arts (International  Hospitality and Tourism)  

    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  ศศ.บ. (ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)     :  B.A. (International Hospitality and Tourism) 

  เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    :    ศิลปศาสตรบณัฑิต  (อุตสาหกรรมบริการ)                             

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Bachelor of Arts   (Hospitality Industry)  

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       :   ศศ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ)  

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :   B.A. (Hospitality Industry)  

 2.2  เปล่ียนหรัสวชิาจาก IHT เป็น IHI   

 2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 136 หน่วยกิต  เป็น 130 หน่วยกิต 

 2.4  ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 97 หน่วยกิต เป็น 94 หน่วยกิต 

2.4.1 20กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต  

20   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

20   - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 6 รายวชิา  

20   - เปล่ียนช่ือรหสัวชิาและปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

20   - ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั และเปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

20  2.4.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต เป็น 70 หน่วยกิต 

   1) วชิาชีพ-บงัคบั  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

    - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

20    - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา  

    -    เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 6 รายวชิา  

20    - เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 6 รายวชิา 



16 

 

20   2) วชิาชีพ-เลือก ปรับจาํนวนหน่วยจาก 6 หน่วยกิต  เป็น 30 หน่วยกิต  

20    และเปล่ียนเง่ือนไข 

20    จาก ใหน้กัศึกษาเลือกเรียน 2 รายวชิา จากกลุ่มวชิาชีพเลือกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

20    เป็น ใหน้กัศึกษาเรียนวชิาชีพเลือก-ภาษา 15 หน่วยกิต และ 

20          เรียนวชิาชีพเลือกทัว่ไป 15 หน่วยกิต  

    3)  กลุ่มวชิาโท  

20     -  ยกเลิกกลุ่มวชิาโท  

20  2.4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 

20    - ปรับจาํนวนหน่วยกิต  จาก 9 หน่วยกิต   เป็น 6 หน่วยกิต 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั  โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  61 หน่วยกิต   70 หน่วยกิต   

      - วชิาชีพ-บงัคบั            40 หน่วยกิต           40 หน่วยกิต 

      - วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต           30 หน่วยกิต 

          ก.  วชิาชีพ-เลือกภาษา  - 15 หน่วยกิต 

          ข.  วชิาชีพ-เลือกทัว่ไป  - 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาโท          15 หน่วยกิต - 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   9 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอุตสาหกรรม

บริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ  ไดผ้า่นการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี  21 กนัยายน 2560 

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

อุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.5 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
      

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และ

โทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์      ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค

การศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2559 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

       2.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

           - ปรับรหสัวชิา  และคาํอธิบายรายวชิา   จาํนวน 1 รายวชิา 
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     2.2  หมวดวชิาบงัคบั  

       - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  1   รายวชิา   

      - ยกเลิกรายวชิา    จาํนวน  1   รายวชิา    

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2559  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2561 

แผน ก แบบ ก1/ก2     

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน -  ไม่นบัรวมหน่วยกิต ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  39  หน่วยกติ  39 หน่วยกติ 

แผน ข    

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน -  ไม่นบัรวมหน่วยกิต ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

การสอบประมวลความรู้ - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการเขียน

บทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์      

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.6 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
     

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวทิยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการ 

ศึกษา 2531 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548  2553  2555 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญาดงัน้ี   

   จาก ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย       :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต      

                               สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

     ภาษาองักฤษ  :    Bachelor of Communication Arts Program in  

      Radio and Television 

   เป็น ภาษาไทย       :   หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยแุละโทรทศัน์ 

      มลัติแพลตฟอร์ม 

     ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Communication Arts Program in 

       Multi-Platform Radio and Television  
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   จาก ช่ือปริญญา   
         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต  

           (วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์)  

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts  

          (Radio and Television)  

    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.บ. (วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)     :  B.Com.Arts (Radio and Television) 

  เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    :    นิเทศศาสตรบณัฑิต   

         (วทิยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม)  

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts  

         (Multi-Platform Radio and Television)  

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       :   นศ.บ. (วทิยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม)  

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :   B.Com.Arts  

        (Multi-Platform Radio and Television)  

 2.2  เปล่ียนหรัสวชิาจาก RTV เป็น MRT 

 2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.4 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 5 รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 9 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.6 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ยา้ยมาจาก วชิาชีพ-บงัคบั มาอยูว่ชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 10 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

  4. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.7 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 
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  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา     

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ    - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา   3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

        - วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต          42 หน่วยกิต 

        - วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยุและ

โทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

วิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.7 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

     

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณ ฑิต   สาขาว ิชาการประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  

1  ปีการศึกษา 2534 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544   2548   2553   2555 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญาดงัน้ี   

   จาก ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย       :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต      

                               สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ 

     ภาษาองักฤษ  :    Bachelor of Communication Arts Program in  

      Public Relations 

    เป็น ภาษาไทย       :   หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

        สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร    

     ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Communication Arts Program in 

         Public Relations and Corporate Communications  
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   จาก ช่ือปริญญา   
          ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (การประชาสมัพนัธ์)  

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts  

            (Public Relations)  

     ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.บ. (การประชาสัมพนัธ์) 

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)     :  B.Com.Arts (Public Relations) 

  เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    :    นิเทศศาสตรบณัฑิต   

           (การประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร) 

    ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts  

           (Public Relations and Corporate Communications)  

    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       :   นศ.บ. (การประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร)  

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :   B.Com.Arts (Public Relations and  

        Corporate Communications)  

 2.2  เปล่ียนหรัสวชิาจาก PRS เป็น PRC  

 2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.4 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 5 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 8 รายวชิา 

  3. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  4. ตดัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

  5. ยา้ยไปอยูว่ชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

  6. ปรับรหสัรายวชิา ช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.6 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ยา้ยมาจาก วชิาชีพ-บงัคบั มาอยูว่ชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

  4. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 
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 2.7 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

  2. ตดัรายวชิา จาํนวน 7 รายวชิา     

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

      - วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต          54 หน่วยกิต 

      - วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาว ิชาการ

ประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

การประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.8 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  

1  ปีการศึกษา 2535 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544    2548    2553    2555 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญาดงัน้ี   

   จาก ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย        : หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณา 

     ภาษาองักฤษ   : Bachelor of Communication Arts Program in Advertising 

   เป็น  ภาษาไทย       :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

       สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์   

     ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Communication Arts Program in 

        Innovative Advertising and Creative Media  
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   จาก ช่ือปริญญา   
         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (การโฆษณา) 

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts (Advertising) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.บ. (การโฆษณา) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)     :  B.Com.Arts (Advertising) 

  เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    :    นิเทศศาสตรบณัฑิต   

           (นวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์) 

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts  

          (Innovative Advertising and Creative Media) 

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       :   นศ.บ. (นวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค)์  

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :   B.Com.Arts 

          (Innovative Advertising and Creative Media) 

 2.2  เปล่ียนหรัสวชิาจาก ADS เป็น IAM 

 2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.4 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  5 รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  11 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

 2.6 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  2 รายวชิา 

  2. ตดัรายวชิา จาํนวน  3  รายวชิา 

 2.7 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

 3. ตดัรายวชิา จาํนวน 2  รายวชิา  
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    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ       - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

          - วชิาชีพ-บงัคบั          54 หน่วยกิต         54 หน่วยกิต 

          - วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานวตักรรมการ

โฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

นวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.9 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
     

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาการภาพยนตร์ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2536 ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544    2548    2553   2555 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญาดงัน้ี   

   จาก ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย        :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต      

                                สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 

     ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Communication Arts Program in  

      Motion Picture and Video 

    เป็น  ภาษาไทย       :   หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั   

     ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Communication Arts Program in  Digital Film 

   จาก ช่ือปริญญา   
         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (การภาพยนตร์และวดิีทศัน์)  

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts  

           (Motion Picture and Video)  
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    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.บ. (การภาพยนตร์และวดิีทศัน์) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)     :  B.Com.Arts (Motion Picture and Video) 

  เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    :    นิเทศศาสตรบณัฑิต  (การภาพยนตร์ดิจิทลั) 

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts  

          (Digital Film)  

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       :   นศ.บ. (การภาพยนตร์ดิจิทลั   )  

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :   B.Com.Arts (Digital Film)  

 2.2  เปล่ียนหรัสวชิาจาก  MPV  เป็น  DFM 

 2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.4 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  1 รายวชิา 

  2. ปรับรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  11 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน   1 รายวชิา 

 2.6 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ปรับรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  9 รายวชิา 

  2. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.7 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  - ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  5  รายวชิา 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา     3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

           -วชิาชีพ-บงัคบั           48 หน่วยกิต          48 หน่วยกิต 

           -วชิาชีพ-เลือก           15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการภาพยนตร์

ดิจิทลั  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561  วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

การภาพยนตร์ดิจิทลั   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 



31 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยกรรมการมีข้อแนะนําเพิม่เติมว่าคุณภาพเยาวชนเป็นเร่ืองใหญ่

 ของประเทศ  ปัจจุบันมีกฎหมายจัดตั้งสภาเยาวชนระดับตําบล  คณะนิเทศศาสตร์มี

 ศักยภาพทีจ่ะร่วมมือกบัสภาเยาวชน  โดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยกีารผลติส่ือ 

 Digital ในระดับชุมชน  ซ่ึงจะทาํให้เกดิการผลติส่ือที่หลากหลายจากชุมชนและเยาวชน 

 

3.2.10 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทัล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)    

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
     

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2535 

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539   2544   2548   2553   2555 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญาดงัน้ี   

   จาก ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย       :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั 

     ภาษาองักฤษ  :    Bachelor of Communication Arts Program in  

      Digital Journalism 

 เป็น ภาษาไทย       :   หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั 

      ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Communication Arts Program in   

       Content and Digital Media 

   จาก ช่ือปริญญา   
         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (วารสารศาสตร์ดิจิทลั) 

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts (Digital Journalism) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.บ. (วารสารศาสตร์ดิจิทลั) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)     :  B.Com.Arts (Digital Journalism) 

  เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    :    นิเทศศาสตรบณัฑิต  (คอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั)  

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts  

            (Content and Digital Media) 



32 

 

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       :   นศ.บ. (คอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั)  

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :   B.Com.Arts (Content and Digital Media) 

 2.2  เปล่ียนหรัสวชิาจาก DJR  เป็น CDM  

 2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.4 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  4  รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  5 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  4  รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  11 รายวชิา 

  2. ปรับรหสัวชิา ช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  2  รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  9  รายวชิา 

 2.6 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

  1. ปรับรหสัวชิา ช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  1  รายวชิา 

  2. ตดัรายวชิา จาํนวน  2  รายวชิา 

 2.7 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  4  รายวชิา 

  2. ปรับรหสัวชิา ช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  1 รายวชิา 

  3. ปรับรหสัวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 4. ตดัรายวชิา จาํนวน 2  รายวชิา  

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

          - วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต          54 หน่วยกิต 

          - วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคอนเทนตแ์ละ

ส่ือดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

คอนเทนต์และส่ือดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.11 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือสารการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาส่ือสารการแสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาส่ือสารการแสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2548 ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553   2555 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  5 รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

 2.3 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ยา้ยไปวชิาชีพ-เลือก และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 2 รายวชิา 

  2. ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 4 รายวชิา 

  3. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิาจาํนวน 1 รายวชิา 

  4. ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  5. ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก ปรับคาํอธิบายรายวชิาและปรับโครงสร้าง 

   หน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา 

  6. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  1 รายวชิา 

 2.4 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 2 รายวชิา 

  2. ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา 

  3. ยา้ยไปอยูว่ชิาชีพ-บงัคบั และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา 

  4. ยา้ยไปอยูว่ชิาชีพ-บงัคบั ปรับคาํอธิบายรายวชิา และปรับโครงสร้าง 

   หน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา 

  5. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน   4  รายวชิา 
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  2. ตดัรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

  3. ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 2 รายวชิา 

  4. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ    - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการ และพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพบงัคบั  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

          - วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต          54 หน่วยกิต 

          - วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาส่ือสารการ

แสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

ส่ือสารการแสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ           

   

3.2.12 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

     

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2549 

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญาดงัน้ี   

   จาก ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย       :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการตลาด 

     ภาษาองักฤษ  :    Bachelor of Communication Arts Program in  

      Marketing Communication 
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   เป็น ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย       :   หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสาร 

      การตลาดดิจิทลั 

     ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Communication Arts Program in 

       Digital Marketing Communication 

   จาก ช่ือปริญญา   
         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (ส่ือสารการตลาด)  

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts  

          (Marketing Communication)  

    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.บ. (ส่ือสารการตลาด) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)     :  B.Com.Arts (Marketing Communication) 

  เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    :    นิเทศศาสตรบณัฑิต  (การส่ือสารการตลาดดิจิทลั) 

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts  

         (Digital Marketing Communication) 

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       :   นศ.บ. (การส่ือสารการตลาดดิจิทลั)  

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :   B.Com.Arts (Digital Marketing Communication) 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  4  รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน   5  รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  4  รายวชิา 

 2.4 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  8  รายวชิา 

  2. ยา้ยไปอยูว่ชิาชีพ-เลือก และปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  4. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา 

  5. ยา้ยไปอยูว่ชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

  6. ยา้ยไปอยูว่ชิาชีพ-เลือก ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  7. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ตดัรายวชิา จาํนวน  3  รายวชิา 

  2. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8 รายวชิา 
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  3. ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั และปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  4. ปรับช่ือรายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  5. ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา 

  6. ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา  

   จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.6 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  5  รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

  4. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  5. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั  โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

      - วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต          54 หน่วยกิต 

      - วชิาชีพ-เลือก             9 หน่วยกิต            9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการส่ือสาร

การตลาดดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

การส่ือสารการตลาดดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ           

   

3.2.13 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิามัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
     

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิามลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2558 
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  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  5  รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน   4  รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  5  รายวชิา 

 2.4 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 6 รายวชิา 

   3. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  1  รายวชิา 

  4. ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน   1  รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  4  รายวชิา 

  3. ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

  4. ตดัรายวชิา จาํนวน  1  รายวชิา 

 2.6 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  1 รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา      3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 



41 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต          54 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชามลัติมีเดีย 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

มลัติมีเดีย    (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)    วิทยาลยันิเทศศาสตร์     เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ           
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3.2.14 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์การกฬีา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
     

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิานิเทศศาสตร์การกีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     
 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญาดงัน้ี   

   จาก ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย       :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา 

     ภาษาองักฤษ  :    Bachelor of Communication Arts Program in  

      Sports Communication 

   เป็น ช่ือหลกัสูตร   

     ภาษาไทย       :   หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์การกีฬา 

     ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Communication Arts Program in 

       Sports Communication  

   จาก ช่ือปริญญา   
         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (ส่ือสารการกีฬา)  

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Communication Arts  

          (Sports Communication)  

    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :  นศ.บ. (ส่ือสารการกีฬา) 

    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)     :  B.Com.Arts (Sports Communication) 

  เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    :    นิเทศศาสตรบณัฑิต  (นิเทศศาสตร์การกีฬา) 

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts  

         (Sports Communication)  

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)       :   นศ.บ. (นิเทศศาสตร์การกีฬา)  

   ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :   B.Com.Arts (Sports Communication) 
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 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  4  รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน   5  รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  4  รายวชิา 

 2.4 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  6 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 6 รายวชิา 

  3. ยา้ยไปอยูว่ชิาชีพ-เลือก   จาํนวน 1 รายวชิา 

  4. ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

  5. ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน   1  รายวชิา 

  2. ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา 

  3. ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั   จาํนวน 1 รายวชิา 

  4. ปรับช่ือรายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  3 รายวชิา 

  5. ตดัรายวชิา จาํนวน  3  รายวชิา 

 2.6 กลุ่มวชิาโท มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  1  รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  3 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  5 รายวชิา 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ    - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต          54 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

การกีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์การกีฬา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ           
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3.2.15 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกํากบัภาพยนตร์และโทรทัศน์ 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปี

การ ศึกษา 2531 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548   2553 2555 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  4  รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน   5  รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  4  รายวชิา 

 2.4 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  1 รายวชิา 

  2. ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต          54 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและการ

กาํกับภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการ

เขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนาํเสนอ

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ            
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3.2.16 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
     

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์     

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2546 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 

  วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  4  รายวชิา 

  2. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน   3  รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  4  รายวชิา 

 2.4 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  5 รายวชิา 

  2. ปรับช่ือรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  1 รายวชิา 

  3. ตดัรายวชิา จาํนวน  4  รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

  1. ตดัรายวชิา จาํนวน  3  รายวชิา 

  2. ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน  3  รายวชิา 

  2.5.1 กลุ่มวชิาชีพ-เลือกเฉพาะกลุ่ม 

    1) กลุ่มวชิาการโฆษณา 

     - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

     - ปรับช่ือรายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

     - ตดัรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

    2) กลุ่มวชิาการประชาสมัพนัธ์ 

     - ปรับช่ือรายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 

     - ตดัรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 
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    3) กลุ่มวชิาวารสารศาสตร์ 

     - ปรับช่ือรายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 

     - ตดัรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

    4) เพิ่มกลุ่มวชิาชีพ-เลือกเฉพาะกลุ่ม จาํนวน 1 กลุ่ม คือ 

     กลุ่มวชิาผลิตส่ือภาพและเสียง และเปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 5 รายวชิา 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  -  -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  - - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  - - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการ และพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-บงัคบั           39 หน่วยกิต          39 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 

         -  วชิาชีพ-เลือกเฉพาะแขนง            15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ)  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 31 มกราคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร

นานาชาติ)   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ           

   

3.3 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

    วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติ เปิดรายวิชาเลือก (เพิ่ม เติม) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 

ข้อเทจ็จริง 

 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ขอเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม)   ใน

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559) เพื่อ

เพิ่มองคค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ารในระดบักา้วหนา้ จาํนวน 1 รายวชิา 

ดงัน้ี 

 ITM 621 ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์าร    3(3-0-6) 

   (Enterprise Resource Planning Systems) 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดผ้่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2561  วนัพุธท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561  เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมัติเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)     
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

   

3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวศิวกรรมชีวการแพทย์ 
     

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์       

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์มีความประสงค์ ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม)  เน่ืองจากมีความ

พร้อมของห้องปฎิบัติการและอาจารย์ผูส้อน เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา และเป็นทางเลือกใน

การศึกษาเพิ่มเติม ประกอบการทาํวทิยานิพนธ์ในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจ  จาํนวน 16 รายวชิา  ประกอบดว้ย 
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 1. กลุ่มวชิาวศิวกรรมคลินิก  จาํนวน 11 รายวชิา ดงัน้ี 

BME 641 วสัดุชีวภาพ 3(3-0-6) 

 (Biomaterials)   

BME 642 ความเขา้กนัไดท้างชีวภาพ 3(3-0-6) 

(Biocompatibility) 

BME 643 การออกแบบวสัดุของพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ 3(3-0-6) 

 (Material Design of Bio-based Polymers) 

BME 644 วสัดุท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติและชีวภาพ 3(3-0-6)  

 (Naturally and Biologically Inspired Materials) 

BME 645 วศิวกรรมชีวเคมี  3(3-0-6) 

 (Biochemical Engineering) 

BME646 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Bioinformatics) 

BME647 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมชีวการแพทย ์ 3(3-0-6) 

 (Biomedical Engineering Economics) 

BME 651 ระบบการจดัการการบาํรุงรักษาดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 

 สาํหรับประยกุตใ์ชท้างการแพทย ์  

 (Computerized Maintenance Management System  

 in Medical Applications) 

BME 652 ความมัน่คงทางดา้นขอ้มูลและระบบทางการแพทย ์ 3(3-0-6) 

 (Security for Medical Information and Medical System) 

BME 653 ปัญญาประดิษฐแ์ละระบบผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ 3(2-3-6)  

 (Artificial Intelligence and Medical Expert Systems) 

BME 654 การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสาํหรับ 3(3-0-6) 

 วศิวกรรมชีวการแพทย ์             

 (Database Management System in Biomedical Engineering) 

 2. กลุ่มวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์  จาํนวน 5 รายวชิา  ดงัน้ี 

 BME 661 จุลทรรศนศาสตร์ชั้นสูงสาํหรับวศิวกรรมชีวการแพทย ์  3(3-0-6)  

  (Advanced Optical Microscopy for Biomedical Engineering) 

 BME 662 อุปกรณ์ไบโอเซนเซอร์แสงขั้นสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Optical Biosensors) 

 BME 663 การจาํลองระบบทางแสง 3(3-0-6) 

   (Optical System Simulation) 
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 BME 664 แสงเรขาคณิตขั้นสูง 3(3-0-6)  

  (Advanced Geometric Optics) 

 BME 665 ฟูเรียร์ของคล่ืนแสง 3(3-0-6)  

  (Fourier Optics) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมัติเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์ได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2560  วนัพุธท่ี  6 ธนัวาคม 2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

   

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา ในกลุ่มวชิาเอกเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์   
      

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตร    

ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก (เพิ่มเติม)  หลักสูตร    

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิด

รายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก (เพิ่มเติม) จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

ENG 214    วฒันธรรมองักฤษและอเมริกนัผา่นส่ือสมยัใหม่ 3(3-0-6) 

      (British and American Culture through Modern Media) 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาในกลุ่มวชิาเอกเลือก (เพิ่มเติม)  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2560  วนัพุธท่ี  6 ธนัวาคม 2560  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัเปิดรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก (เพิ่มเติม)  หลักสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

   

3.6 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1  ท่าน  ดงัน้ี 

- รศ.ดร. กฤษดา เกิดดี 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา  เป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่   และมีจาํนวน

นักศึกษาท่ี  รศ.ดร. กฤษดา เกิดดี  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และสําเร็จการศึกษาแล้ว จาํนวน        

2  คน 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

   

3.7 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 
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ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ท่ีได้รับอนุมัติโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1  ท่าน ดงัน้ี 

- ศ.วฒันะ จูฑะวภิาค 

 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา  เป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่   และมีจาํนวน

นกัศึกษาท่ี  ศ.วฒันะ จูฑะวภิาค  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั และสาํเร็จการศึกษาแลว้ จาํนวน 4 คน 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลป

มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลป

มหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

               

3.8 เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ  แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยา 

  และการบริหารงานยุติธรรม สถาบันอาชญาวทิยา และการบริหารงานยุติธรรม  
   

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยติุธรรม   
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ข้อเทจ็จริง 

 สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  มีความประสงค์ขออนุมติัแต่งตั้ง 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบณัฑิตศึกษา    เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบ

วิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  จาํนวน  4  คน  ดงัน้ี 

  1. ศาสตราจารยว์ีระพงษ ์ บุญโญภาส 

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย 

 3. รองศาสตราจารย ์ดร. สุณีย ์ กลัยะจิตร 

  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัตาํรวจโท ดร.กฤษณพงค ์ พูตระกูล    

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยา

และการบริหารงานยุติธรรม และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงาน

ยติุธรรม  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ัง

ท่ี  8/2560  เม่ือวนัพุธ ท่ี  6 ธนัวาคม 2560 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง   ศาสตราจารยว์ีระพงษ ์  บุญโญภาส   รองศาสตราจารย ์          

ดร.จุฑารัตน์  เอ้ืออาํนวย   รองศาสตราจารย ์  ดร. สุณีย ์  กลัยะจิตร   และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์พนัตาํรวจโท  ดร.

กฤษณพงค ์  พูตระกูล    เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์

ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
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3.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  14 หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมีคุณวฒิุ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี

ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผู ้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับ การนําเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 
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ในการน้ี  วิทยาลัย/คณ ะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 14 หลกัสูตร  

ไดแ้ก่ 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558) 

    คณะศึกษาศาสตร์ 

 2. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ   

 3. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

   (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558)  คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 

  4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

  5. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2557) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก   

   6. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันา 

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

  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ   

 7. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558)  คณะศิลปศาสตร์   

 8. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ 

  และโทรทศัน์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   

 9. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2556)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

 10. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558)   คณะบญัชี 

 11. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)    

  คณะบริหารธุรกิจ   

 12. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)   คณะบริหารธุรกิจ 

 13. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)   คณะบริหารธุรกิจ 

 14. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 

  คณะเภสัชศาสตร์ 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
     

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  5  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นต่าํปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวชิาการ ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวฒิุ ปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า    หรือขั้นตํ่าปริญญาโท    หรือเทียบเท่า     ท่ีมีตาํแหน่ง 
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  รองศาสตราจารย ์ และมีผลงาน ทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา   และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่  

  ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการ

ตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมีผลงานทาง

วชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการ พิจารณาแต่งตั้ง

ใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวฒิุปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าํปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวชิาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ ์ ท่ีกาํหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ 

ในรอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมี

ความจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรครบตามจาํนวน หรือมีจาํนวนนกัศึกษานอ้ยกวา่        

10 คน ทางสถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเสนอจาํนวนและคุณวฒิุของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็น

รายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2558   เร่ือง  จาํนวน  คุณวฒิุ   และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง   ใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย  

  1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 
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 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับ การนําเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี  วิทยาลัย/คณ ะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 5 หลกัสูตร  

ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต   (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560)  คณะบริหารธุรกิจ 

  2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560)   

  คณะเภสัชศาสตร์ 

  3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560)   

  คณะเภสัชศาสตร์ 

 4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 5. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560)   คณะบญัชี 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
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3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

  (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์     
            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารเปิดดาํเนินการหลกัสูตรใหม่  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์    

เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          
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3.12 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาตจวทิยา (หลักสูตรเปิดใหม่) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยา (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

           

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารเปิดดาํเนินการหลกัสูตรใหม่ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยา วทิยาลยัแพทยศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

           

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          
 

3.14 เร่ือง ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย วนัทีแ่ต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561 
        

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย วนัท่ีแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการแต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

โดยให้ยึด ณ วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงในปัจจุบนัการแต่งตั้งดว้ยแนวทางดงักล่าวจะกระทบ

ต่อผูข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการในระดบัท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วา่ดว้ย 

มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแน่งทางวิชาการ พ.ศ. 

2560 กาํหนดให้ผลงานทางวิชาการ ท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผลงาน

ทางวชิาการภายหลงัจากท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการเดิม 

 ดงันั้น เพื่อให้ข้อบังคบัฯ ดังกล่าว สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผูข้อดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขออนุมติัข้อบังคบั ว่าด้วย วนัท่ี

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    
 

ข้อพจิารณา 

 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย วนัท่ีแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561 

ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 

วนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2561 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย วนัท่ีแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ พ.ศ. 2561 เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.15 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

  ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  2  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด   

ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  2  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2560 

1.  สาขาวชิาการศึกษา 1 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

รวม 2 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม      

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ภาคการศึกษาท่ี 

1  ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  2  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
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3.16 เร่ือง ขอนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดดําเนินการใหม่ 
 

 ตามท่ีคณะ/วิทยาลยั ไดข้อเปิดดาํเนินการหลกัสูตรใหม่ และเปิดรายวิชาใหม่  ในการน้ีได้

กาํหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี   
 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

    หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์  

    (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

1,700.00 

320,000.00 

 

 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561   วนัพุธท่ี  17  มกราคม  2561   เรียบร้อยแลว้ 

 

 เห็นควรอนุมัติค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสูตรท่ีเปิดดําเนินการใหม่ เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.17 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีข่อปรับปรุง 
 

 ตามท่ีวิทยาลยั/คณะ ไดข้ออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตร และปรับรหสัรายวชิาใหม่  ในการน้ีได้

กาํหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี   

ช่ือหลกัสูตร/สาขาวชิา รหัสรายวชิา 
อตัราค่าเล่าเรียน 

ต่อหน่วยกติ (คงเดมิ) 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 
เดมิ ปรับปรุง บรรยาย ปฏิบัต ิ

1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียง 

และวทิยโุทรทศัน ์

1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิาวทิยแุละโทรทศัน์มลัติ

แพลตฟอร์ม 

RTV DTM 1,900 2,500/3,000 

2. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์ 

2. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์และ

ส่ือสารองคก์ร 

PRS PRC 1,900 - 
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3. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิาการโฆษณา 

3. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณา

และส่ือสร้างสรรค ์

ADS IAM 1,900 - 

4. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

สาขาวชิาการภาพยนตร์และ

วดิีทศัน ์

4. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิาการภาพยนตร์ดิจิทลั 

MPV DFM 1,900 3,000 

5. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิาวารสารศาสตร์

ดิจิทลั 

5. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

    สาขาวชิาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั 

DJR CDM 1,900 2,500 

 

 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัพุธท่ี 14  กุมภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

 เห็นควรอนุมติัค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสูตรท่ีขอปรับปรุงเพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.18 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขจํานวนหน่วยกติ ของรายวชิาในหลักสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

    

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับแกไ้ขจาํนวนหน่วยกิต ของรายวชิาในหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) จาํนวน 2 รายวชิา 

 

ข้อเทจ็จริง 

 สถาบนั Gen.Ed.  มีความประสงค์ขอปรับแก้ไขจาํนวนหน่วยกิต ของรายวิชาในหลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) จาํนวน 2 รายวิชา  เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ทกัษะในเชิงบูรณาการศาสตร์  

สามารถประยุกต์เช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตวัให้เข้ากับสภาวะการเปล่ียนแปลง  

ยอมรับความหลากหลายของศิลปวฒันธรรม และนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้กบับริบทในปัจจุบนั และอนาคตไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ดงัน้ี 
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จากเดิม แกไ้ขเป็น 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. RSU 104 การจดัการเชิงสร้างสรรค ์   6(4-4-10) 

                   (Creative Management) 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.    RSU 106    หลกัคิดวทิยาศาสตร์           6(4-4-10) 

                         (Essence of Science) 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. RSU 104 การจดัการเชิงสร้างสรรค ์         3(2-2-5) 

 (Creative Management) 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.    RSU 106     หลกัคิดวทิยาศาสตร์                 3(2-2-5) 

                           (Essence of Science) 

 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับแก้ไขจาํนวนหน่วยกิต ของรายวิชาในหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) จาํนวน 2 รายวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.19 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

  3.19.1 เร่ือง บันทกึความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Parma University, Italy 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Parma University, Italy 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบั Parma University, Italy 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ ดงัน้ี 
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   1.1 แลกเปล่ียนบุคลากร นกัวชิาการ และเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

   1.2 แลกเปล่ียนนกัศึกษา 

   1.3 พฒันาโครงการวจิยัร่วมกนั 

   1.4 แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและส่ือส่ิงพิมพ ์

   1.5 ร่วมมือกนัประสานงานในโครงการความร่วมมือระหวา่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

    กิจกรรมของโครงการต่างๆ 

  2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Parma 

University, Italy  เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม  2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Parma 

University, Italy  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ        

         

3.19.2 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.1 เพื่อร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ใน

สาขาวชิางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย ์ สาขาวชิาช่างอุปกรณ์การแพทย ์ หรือ 

สาขาวชิาอ่ืนๆ ใหมี้ความเช่ือมโยงการเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ณ คณะ

วศิวกรรมชีวการแพทย ์ หรือ คณะอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต รวมทั้งความ

ร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ในสาขาวชิาต่างๆ ท่ีทั้งสอง

ฝ่ายเห็นวา่เหมาะสม 

1.2 เพื่อร่วมกนัพฒันานกัศึกษาในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

1.2.1 ร่วมกนัพฒันาคุณวุฒิการศึกษาของนกัศึกษาใหมี้โอกาสศึกษาต่อใน

ระดบัสูงข้ึนในลกัษณะการส่งเสริมและสนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บั

นกัศึกษา ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึนตามขอ้ตกลงของทั้ง

สองสถาบนั 

  1.2.2 ร่วมกนัพฒันาคุณวุฒิวชิาชีพของนกัศึกษาภายใตโ้ครงการโดยการ

สนบัสนุนใหเ้ขา้ทดสอบสมรรถนะคุณวฒิุวชิาชีพ ณ สถานท่ีสอบของ 

คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงไดรั้บการประเมิน

และอนุญาตใหเ้ป็นสถานท่ีสอบจาก สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (สคช.) 

  1.2.3 ร่วมกนัพฒันาในดา้นสถานท่ีฝึกงานภาคปฏิบติั โดยทางคณะวศิวกรรม

ชีวการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต และคณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็น

ศูนยก์ลางในการประสานงานติดต่อสถานท่ีฝึกงานภาคปฏิบติัทั้งใน

กรุงเทพ และในส่วนภูมิภาค 

  1.2.4 ร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพเม่ือสาํเร็จ

การศึกษา 

 1.3  เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ 3 สาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในดา้นการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นใหแ้ก่ครู

และอาจารย ์ และใหทุ้นการศึกษาต่อในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ในหลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์และสาขาอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึนตามขอ้ตกลงของทั้งสอง

สถาบนั 
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    1.4. เพื่อร่วมกนัพฒันางานวชิาการ งานวจิยั งานบริการวชิาการ และงานพฒันา

นวตักรรมทางการแพทย ์และทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและตรงกบัความ

ตอ้งการของยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศและสังคม  

   2.   สาระสาํคญัในร่างทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ หรือ

ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กบั

สถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั สถาบนั

การอาชีวศึกษาภาคใต ้3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม  2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั สถาบนัการ

อาชีวศึกษาภาคใต ้3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ         

 

3.19.3 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ   ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั  สํานักงานการบินพลเรือนแห่ง

  ประเทศไทย 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.1 ดา้นฐานขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกกบัการบิน : พฒันา บงัคบั

ใช ้และปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ตามความตอ้งการของ กพท. 

และตามท่ี กพท. มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้กาํหนดขององคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศและกระทรวงคมนาคม 

1.2 กรอบการดาํเนินงานดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน : ยกร่าง บงัคบัใช ้และ

ประกาศต่อสาธารณะ 

1.3 ขั้นตอนการดาํเนินงานของโรงเรียนการบิน : จดัทาํขั้นตอนดงักล่าว 

1.4 ความร่วมมือดา้นการวจิยั : โดยความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืนใดตามคาํแนะนาํของ 

กพท.  

   2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั

เอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ หรือความ

ร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั สาํนกังานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม  2560 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั สาํนกังานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ        
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3.19.4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 

  โครงการร่วมบริหารหลกัสูตรฯ (มีเดีย) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

โครงการร่วมบริหารหลกัสูตรฯ (มีเดีย) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

โครงการร่วมบริหารหลกัสูตรฯ (มีเดีย) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

      1.1  ดา้นการเรียนการสอน 

   1.1.1  ร่วมกนัพฒันาเคร่ืองมือ ส่ือ กระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ โดย

การใชเ้ทคโนโลยมีีเดีย 

   1.1.2  ร่วมพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยีมีเดีย เพื่อพฒันา

กระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ 

   1.1.3  ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญระหว่างศาสตร์ ทั้ งในระดับ

อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

      1.2 ดา้นการวจิยั 

   1.2.1 ใหก้ารสนบัสนุนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อ 

    พฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน 

   1.2.2  ใหก้ารสนบัสนุนการใชเ้คร่ืองมือ หอ้งปฏิบติัการ ระบบสารสนเทศ ส่ือ 

    ต่าง ๆ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ วจิยั ใหเ้กิด 

    ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

   1.2.3 ใหก้ารสนบัสนุนงานวจิยั 

  ทั้งน้ี ความร่วมมือในทางวิชาการตลอดจนการดาํเนินกิจกรรม การบริหารโครงการ

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั  การรักษาความลบั  การตีพิมพผ์ลงาน  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการตามโครงการร่วมมือ

ทางวชิาการ ใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวชิาการ  เป็นผูพ้ิจารณาในรายละเอียดโครงการ

ท่ีจดัข้ึนเป็นรายกรณี 

  กรณีท่ีมีความร่วมมือในดา้นอ่ืนๆ อีก ใหท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเป็นกรณีๆ ไป 

 2.   สาระสําคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ หรือความ

ร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั โครงการร่วม

บริหารหลกัสูตรฯ (มีเดีย) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 เรียบร้อย

แลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั โครงการร่วม

บริหารหลกัสูตรฯ (มีเดีย) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ          

             

3.19.5 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั 

  (มหาชน) 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  1.1 เพื่อร่วมพฒันา และบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และคณะกรรมการวชิาชีพสาขาวชิารังสีเทคนิค 
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     1.2  เพื่อร่วมผลิตบณัฑิต หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โดย

มุ่งเนน้การบูรณาการดา้นการศึกษา และการวจิยัท่ีเป็นเลิศดว้ยการบูรณาการกบั

การวจิยัและการบริการวชิาการ เพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในวชิาชีพดา้นรังสี

วนิิจฉยั รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดใหมี้ทกัษะพื้นฐานการเป็นผูป้ระกอบการคลินิครังสีเทคนิค และเป็นผู ้

ประกอบวชิาชีพรังสีเทคนิคท่ีมีศีลธรรมอนัดีงามของสังคม   

   2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั

เอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ หรือความ

ร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทักรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทักรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ        

 

3.19.6 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั โรงพยาบาลเลดิสิน 
    

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กับ   

โรงพยาบาลเลิดสิน 
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ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

โรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ ดงัน้ี 

  1.1 ดา้นการเรียนการสอน 

   1.1.1  ร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ให้

ไดม้าตรฐานในระดบัสากล 

   1.1.2  จดัการเรียนการสอน การวิจยั และฝึกอบรมการปฎิบติังานด้านรังสี

เทคนิค 

      1.2  ดา้นการพฒันาบุคลากร 

   1.2.1 ให้การสนบัสนุนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อ

พฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน

ดา้นรังสีเทคนิค 

   1.2.2 มหาวิทยาลยัรังสิต จดัสรรตาํแหน่งทางวิชาการให้แก่ อาจารยแ์พทย ์

อาจารยน์กัรังสีการแพทยแ์ละบุคลากรอย่างเหมาะสม ตามระเบียบ

ปฎิบติัของมหาวทิยาลยัรังสิต 

   1.2.3  ให้การสนับสนุนการใช้เคร่ืองมือ ห้องปฏิบติัการ ระบบสารสนเทศ 

ส่ือต่าง ๆ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ วิจยั 

ใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

   1.2.4 ใหก้ารสนบัสนุนงานวจิยั 

  1.3  ให้ความร่วมมือในทางวิชาการตลอดจนการดําเนินกิจกรรม การบริหาร

โครงการขอ้มูลท่ีเป็นความลบั การรักษาความลบั การตีพิมพผ์ลงาน ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามโครงการ

ร่วมมือทางวิชาการ ใหค้ณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวชิาการ เป็นผูพ้ิจารณาในรายละเอียด

โครงการท่ีจดัข้ึนเป็นรายกรณี 

  2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั   มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ หรือความ

ร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทัโรงพยาบาลเลิดสิน  

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

บริษทัโรงพยาบาลเลิดสิน 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ         

 

3.19.7 เร่ือง บันทกึข้อตกลงโครงการฝึกงานทางการแพทย์ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

  Saitama University, Japan 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงโครงการฝึกงานทางการแพทย ์ระหวา่ง

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Saitama University, Japan 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงโครงการฝึกงานทางการแพทย ์ระหวา่ง 

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Saitama University, Japan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.1 นกัศึกษา มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์การฝึกงานและการปฏิบติังานทาง

การแพทย ์

1.2 เพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัศึกษาฯ ไดพ้ฒันาทกัษะทางการแพทยต์ามสาขาท่ีมี

ความสนใจ 

1.3  นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ใน ประเทศญ่ีปุ่น 

1.4  นกัศึกษา ไดเ้ปิดมุมมองทางการแพทยใ์นระดบัสากล และไดเ้รียนรู้ความตอ้งการ  

  คุณภาพทางการแพทยใ์น ศตวรรษท่ี 21 

   2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด      ดงั

เอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ หรือความ

ร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงโครงการฝึกงานทางการแพทย ์ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

Saitama University, Japan  เม่ือวนัท่ี  25  สิงหาคม  2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงโครงการฝึกงานทางการแพทย ์ระหวา่งมหาวทิยาลยั

รังสิต กบั  Saitama University, Japan  

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ        

 

3.19.8  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ   ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั  Malmo University, Sweden 
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

Malmo University, Sweden 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั Malmo University, Sweden โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  1.1 เป็นขอ้ตกลงทางวิชาการเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย 

ในการสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการ และเพื่อให้เกิด การเรียนรู้ และการแลก เปล่ียนทาง วฒันธรรม 

ของทั้งสองประเทศ 

  1.2  สนับสนุนการแลกเปล่ียนบุคลากรทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อ 

ความร่วมมือ  ในดา้นการวจิยัและพฒันา การศึกษาในสาขา ท่ีทั้งสองสถาบนัมีความสนใจร่วมกนั 
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  1.3 สนบัสนุนการแลกเปล่ียนบุคลากรเพือ่ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งมืออาชีพ 

  1.4 สนบัสนุนการแลกเปล่ียนนกัศึกษาเพื่อ ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้และพฒันา 

งานทางวชิาการไปพร้อมๆ   กบัการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของทั้งสองประเทศ 

  1.5  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนในมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จะได้รับ 

เครดิตของวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวทิยาลยัตน้สังกดั 

   2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ   ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั    มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ หรือความ

ร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Malmo University, 

Sweden  เม่ือวนัท่ี  16  สิงหาคม  2560 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Malmo 

University, Sweden  

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ        

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
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ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558   คร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558    คร้ังท่ี 4/2559  วนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

คร้ังท่ี 2/2560    วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560   คร้ังท่ี 3/2560   วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560     และคร้ังท่ี 4/2560    วนัท่ี      

10 ตุลาคม 2560  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  

และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชาเคมี  ของ  ผศ.ปัญญา  มณีจกัร์    ประเมิน 

ผลงานให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ        การ

อุดมศึกษา  

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย  ์สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก  ของ  ผศ.ดร.ไกรสร  

ทรัพยะโตษก   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการแพทยท์างเลือก (แพทยแ์ผนจีน) ของ   

นายภาสกิจ  วณันาวบูิล  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ  นางเสาวลักษม ์      

กิตติประภสัร์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    ของ   นายเทอดศกัด์ิ        

ชมโตะ๊สุวรรณ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพอลิเมอร์ ของ นายณัฐพล  ถนัดช่างแสง   
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ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการศึกษา  ของ  นางสุพนิดา  เลิศฤทธ์ิ 

ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา   

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นางสุดารัตน์  กรึงไกร

ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา   

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสังคมวิทยา  ของ  นางสาวชุลีรัตน์  

เจริญพร   ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม  ของ  

ร้อยตาํรวจเอก จอมเดช   ตรีเมฆ    ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารยพ์ ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ            

นายธนินทร์  เวชชาภินนัท ์   ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาอายุรศาสตร์  ของ  นายกาํธร  

ลีลามะลิ   ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา      

 2.13   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ  นายพจน์ 

อินทลาภาพร  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา      

 2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นายวิบูลย ์ 
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กาญจนพฒันกุล   ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

 2.15  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  ของ นายอิทธิพนัธ์   

พฒันานุพงษ ์   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

1/2561  วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 

2 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 4 คน ดงัน้ี 

 - ผศ.ปัญญา  มณีจกัร์ ดาํรงตาํแหน่ง  รองศาสตราจารย ์สาขาวิชาเคมี  

   ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 - ผศ.ดร.ไกรสร  ทรัพยะโตษก ดาํรงตาํแหน่ง  รองศาสตราจารย ์

   สาขาวิชาพยาธิวทิยาช่องปาก 

   ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายภาสกิจ  วณันาวบูิล ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการแพทยท์างเลือก (แพทยแ์ผนจีน) 

   ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2559   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางเสาวลกัษม ์  กิตติประภสัร์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายเทอดศกัด์ิ  ชมโตะ๊สุวรรณ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายณฐัพล  ถนดัช่างแสง ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาพอลิเมอร์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสุพินดา เลิศฤทธ์ิ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาการศึกษา 

   ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสุดารัตน์  กรึงไกร ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาชีวเคมี 

   ตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสาวชุลีรัตน์  เจริญพร ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาสังคมวทิยา 

   ตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  
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 -   ร้อยตาํรวจเอก  จอมเดช ตรีเมฆ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาอาชญาวทิยาและงานยติุธรรม   

   ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายธนินทร์  เวชชาภินนัท ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน 2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายกาํธร  ลีลามะลิ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายพจน์ อินทลาภาพร ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 18  กุมภาพนัธ์ 2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายวบูิลย ์ กาญจนพฒันกุล    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 23  เมษายน  2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิท ยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 14 คน    ดํารงตําแหน่ง                     

รองศาสตราจารย์  จ ํานวน 2 คน    ผู ้ช่วยศาสตราจารย์   จ ํานวน 8 คน   และผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ           

จํานวน 4 คน    ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงานคณ ะกรรมการ                 

การอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
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4.2 เร่ือง ขออนุมัติกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการของวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารยว์ิทยาลยัแพทยศาสตร์     

ซ่ึงเป็นขา้ราชการสังกดักรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข  

 

ข้อเทจ็จริง 

  เนื่องดว้ยสําน ักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได ้ส่งหนังสือที่ ศธ 0509(2).1/4404           

ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560   ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการตามขอ้มูลท่ีทาง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เคยรับทราบแยกเป็นกรณี  (ตามเอกสารแนบ) 

  ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัการแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการ ดงัน้ี 

1.  ขออนุมติัแต่งตั้งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ นพ.สุกิจ  พนัธุ์พิมานมาศ   ให้ดาํรงตาํแหน่ง

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ในสาขาวิชาศลัยศาสตร์  ตั้งแต่วนัที่ 17 กนัยายน 2557  (ตามที่ กกอ.มีมติรับทราบ

ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์) 

2. ขออนุมติัแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ และรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  

(ตามท่ี กกอ.มีมติรับทราบให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ)  จาํนวน 17 คน ดงัน้ี  

ที่  ช่ือ-สกุล  ตําแหน่ง/สาขาวิชา  วันที่แต่งตั้ง 

1. นายเอกชยั  โควาวสิารัช  ผศ.พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  4 พฤศจิกายน 2551 

2. นางสุนทรี  รัตนชูเอก    ผศ.พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์ 4 พฤศจิกายน 2551 

3. นายอภิธาน  พวงศรีเจริญ  ผศ.พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 24 มิถุนายน 2552 

4.   นายกวญิ  ลีละวฒัน์  ผศ.พิเศษ/ศลัยศาสตร์ 24 มิถุนายน 2552 

5. นางสาวกฤษณี  กาญจนพนัธ์ุ  ผศ.พิเศษ/ศลัยศาสตร์ 13 มิถุนายน 2554 

6. นางสาวพจนีย ์ ผดุงเกียรติวฒันา  ผศ.พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 21 กนัยายน 2554 

7. นางสาวกิตติวรรณ  สุเมธกุล  ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์ 21 กนัยายน 2554 

8. นายอุดม  ไกรฤทธิชยั  ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์ 19 กนัยายน 2555 

9. นายเฉลิมรัฐ  บญัชรเทวกุล  ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์ 19 กนัยายน 2555 

10. นางสาวเล็ก  กาญจนโกมุท  ผศ.พิเศษ/ศลัยศาสตร์ 13 มีนาคม 2556 

11. นายวรีะศกัด์ิ  ศรินนภากร  ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์ 19 มิถุนายน 2556 

12. นางปราณี  เมืองนอ้ย  ผศ.พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 

13. นางสาวอุไรวรรณ  โชติเกียรติ  ผศ.พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556  

14. นางวราภรณ์  แสงทวสิีน  ผศ.พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 

15. นายบุญธรรม  จิระจนัทร์  ผศ.พิเศษ/อายุรศาสตร์ 19 พฤศจิกายน 2557 

16. ผศ.สืบสาย  คงแสงดาว  รศ. พิเศษ/ประสาทวิทยา 26 มีนาคม 2554 

17. ผศ.สธน  บุญลิขิต  รศ. พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  13 มีนาคม 2556 
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  3.  ขออนุมตัิแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ และรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  

(ตามท่ี สกอ. ไดมี้มติรับทราบให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ)  จาํนวน 5 คน ดงัน้ี  

1. ผศ.ทองคาํ  สุนทรเทพวรากุล  รศ. พิเศษ/ต่อมไร้ท่อ 19 กนัยายน 2550 

2. นางยพุิน  ไทยพิสุทธิกุล  ผศ. พิเศษ/อายรุกรรม 23 พฤศจิกายน 2548 

3.     นายบุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง  ผศ. พิเศษ/จกัษุวทิยา 22 มีนาคม 2549 

4. นายเกษม   เสรีพรเจริญกุล ผศ. พิเศษ/สูตินรีเวชวทิยา 20 มิถุนายน 2550 

5. นายสุรศกัด์ิ  จนัทรแสงอร่าม ผศ. พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 21 มีนาคม 2555 

4. ขออนุมตัิแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการ (ตามที่ยงัมีเร่ืองคา้งในกระบวนการรับทราบการขอ

กาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งคืนให้สภามหาวิทยาลยั

ดาํเนินการเสนอเร่ืองพร้อมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณามายงั สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอีกคร้ังหน่ึง) เป็นจาํนวน 47 ราย  ดงัน้ี 

ที่  ช่ือ-สกุล  ตําแหน่ง/สาขาวิชา  วันที่แต่งตั้ง 

1.   ผศ.วารุณี  พรรณพานิช วานเดอพิทท ์ รศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์   13 มีนาคม 2556 

2. ผศ.พิเศษ เอกชยั  โควาวสิารัช  รศ. พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   18 กนัยายน 2556 

3. ผศ.พิเศษ สุนทรี  รัตนชูเอก    รศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  17 กนัยายน 2557 

4.  นางสาวสมใจ  กาญจนาพงศก์ุล  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  18 กนัยายน 2556 

5. นายประเสริฐ  ธนกิจจารุ  ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  18 กนัยายน 2556 

6. นายธีระชยั      อุกฤษฎม์โนรถ    ผศ. พิเศษ/ศลัยศาสตร์  18 กนัยายน 2556 

7. นางสาวศรีศุภลกัษณ์  สิงคาลวณิช ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  18 กนัยายน 2556 

8. นายพรภวษิญ ์  ศรีภิรมย ์  ผศ. พิเศษ/ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์    18 กนัยายน 2556 

9.  นางอดิศร์สุดา  เฟ่ืองฟู  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  20 พฤศจิกายน 2556 

10. นางวนิดัดา  ปิยะศิลป์  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  20 พฤศจิกายน 2556 

11. นายสมบูรณ์  ทรัพยว์งศเ์จริญ  ผศ. พิเศษ/ศลัยศาสตร์  20 พฤศจิกายน 2556 

12. นายคเณศร์   ธนกาํธร  ผศ. พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา   20 พฤศจิกายน 2556 

13. นายเมธี  วงศศิ์ริสุวรรณ  ผศ. พิเศษ/ศลัยศาสตร์  20 พฤศจิกายน 2556 

14. นายสมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์     ผศ. พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา   20 พฤศจิกายน 2556 

15. นายยทุธนา  แสงสุดา  ผศ. พิเศษ/รังสีวทิยา  20 พฤศจิกายน 2556 

16. นายสุทธิพงษ์  ปังคานนท์  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  12 มีนาคม 2557 

17. นายธัญญณัฐ  บุนนาค  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  12 มีนาคม 2557 

18. นางสาวนิยะดา  วิทยาศยั  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  12 มีนาคม 2557 

19. นายชัยสิทธ์ิ  แสงทวีสิน  ผศ. พเิศษ/กุมารเวชศาสตร์  12 มีนาคม 2557 

20. นางสาววรางคณา  พิชยัวงศ ์  ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  12 มีนาคม 2557 

21. นายปราการ ถมยางกูร  ผศ. พิเศษ/จิตเวชศาสตร์  12 มีนาคม 2557 
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22. นายธนะรัตน์  ลยางกูร    ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  18 มิถุนายน 2557 

23. นายสุเพช็ร  ทุย้แป    ผศ. พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา    18 มิถุนายน 2557 

24. นายสิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย  ์  ผศ. พิเศษ/ศลัยศาสตร์  18 มิถุนายน 2557 

25. นางสาวนิสา  พฤกษะริตานนท ์     ผศ. พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา   18 มิถุนายน 2557 

26. นางสาวศิราภรณ์   สวสัดิวร  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  18 มิถุนายน 2557 

27. นายธวชัชยั  จริยะเศรษฐพงศ ์    ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  18 มิถุนายน 2557 

28. นายสมคิด อุ่นเสมาธรรม  ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  17 กนัยายน 2557 

29. นายไพรัช เกตุรัตนกุล  ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  17 กนัยายน 2557 

30. นางสาวสุดสวาท  เลาหวนิิจ  ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  17 กนัยายน 2557 

31. นางสาวปฐมพร  ศิรประภาศิริ ผศ. พิเศษ/รังสีรักษา    17 กนัยายน 2557 

32. นายสมจิต  ศรีอุดมขจร  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  17 กนัยายน 2557 

33. นางสาวสุมิตษ์ิตรา ปิยะณตัด์ิพูล  ผศ. พิเศษ/เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  19 พฤศจิกายน 2557 

34. นางสาวมุกดา  หวงัวรีวงศ ์   ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  19 พฤศจิกายน 2557 

35. นางสาวนพมณี   ตนัติเวทเรืองเดช ผศ. พิเศษ/เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  19 พฤศจิกายน 2557 

36. นางสาวพนิดา  ศรีสันต ์  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  19 พฤศจิกายน 2557 

37. นางสาวมิรา  โครานา  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  19 พฤศจิกายน 2557 

38. นายสถิตย ์ นิรมิตรมหาปัญญา  ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  18 กุมภาพนัธ์ 2558 

39. นาวาอากาศตรี พุชฌงค ์ ทิมรัตน์    ผศ. พิเศษ/ศลัยศาสตร์  18 กุมภาพนัธ์ 2558 

40. นางสาวอรุโณทยั มีแกว้กุญชร  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  18 กุมภาพนัธ์ 2558 

41. นายสยาม  ศิรินธรปัญญา  ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  18 กุมภาพนัธ์ 2558 

42. นายสุรศกัด์ิ เกา้เอ้ียน  ผศ. พิเศษ/สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา   18 กุมภาพนัธ์ 2558 

43. นายวรัิช   ทุ่งวชิรกุล    ผศ. พิเศษ/โสต ศอ นาสิกวทิยา      20 พฤษภาคม 2558 

44. นางสาวศิริรัตน์  อุฬารตินนท ์  ผศ. พิเศษ/กุมารเวชศาสตร์  22 กรกฎาคม 2558 

45. นางสาวอรศิริ  เสรีรัตน์  ผศ. พิเศษ/อายรุศาสตร์  22 กรกฎาคม 2558 

46. นายวรีะ บูรณะกิจเจริญ  ผศ. พิเศษ/กุมารศลัยศาสตร์  23 กนัยายน 2558 

47. นางอจัฉริยา ทองสิน  ผศ. พิเศษ/กุมารศลัยศาสตร์  23 กนัยายน 2558 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

วิทยาลยัแพทยศาสตร์จาํนวน 70 คน  ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในระดบัและสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  และ

เสนอเร่ืองเพือ่รายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

        

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     อ่ืนๆ 

5.1 เร่ือง การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัย  
  

 ตามมติสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 13 มิถุนายน 2554  ไดก้าํหนดใหมี้การ

ประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั  และไดก้าํหนดระบบและวธีิการประเมินตนเอง ดงัน้ี 
  

 1.  ประเด็นและขอบเขตการประเมิน 

     1.1  การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 

2546  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

     1.2  การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษาของ 

สกอ.  และ สมศ. 

 2.  รูปแบบการประเมิน 

     2.1  การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

     2.2  กาํหนดระดบัประเมิน 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

     2.3  ใหมี้บนัทึกขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

 3.  ระยะเวลาการประเมิน 

      ใหมี้การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยัทุก 2 ปี คือส้ินปีท่ี 2 และ ส้ินปีท่ี 4 ของวาระสภา

มหาวทิยาลยั  ตามเอกสารการประเมินตนเองท่ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัแลว้ 

      โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั 
 

การดําเนินงานทีผ่่านมา 
 

 สภามหาวทิยาลยัชุดท่ีผา่นมา ไดด้าํเนินการประเมินตนเองแลว้ รวม 3 คร้ัง  โดยมีผลการประเมิน ดงัน้ี 

  คร้ังท่ี 1  ดาํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2554    โดยมีผลการประเมิน  4.53  หรือ มากท่ีสุด 

  คร้ังท่ี 2  ดาํเนินการในเดือนธนัวาคม   2555  โดยมีผลการประเมิน  4.64  หรือ  มากท่ีสุด 

  คร้ังท่ี 3  ดาํเนินการในเดือนธนัวาคม   2557   โดยมีผลการประเมิน  4.74  หรือ  มากท่ีสุด 
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ข้อพจิารณา 

 สภามหาวทิยาลยัชุดปัจจุบนั ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2559 และจะครบวาระ 2 ปี ใน

วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2561 

 งานเลขานุการสภามหาวทิยาลยั จึงเรียนเสนอต่อสภา เพื่ออนุมติัใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยั  

ประเมินตนเอง (ตามเอกสารการประเมินท่ีแนบ) โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

        

5.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทาํงาน 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งตามกฎกระทรวง วา่ดว้ย

การคุม้ครองการทาํงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.2549   

ขอ้ 24  ไดค้รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1.   กฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการทาํงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังาน

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 

  ขอ้  24  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงานประจาํสถาบนัข้ึน 

คณะหน่ึงประกอบดว้ย 

  (1) ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภาสถาบนัมีมติแต่งตั้งจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

  (2) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอกสถาบนั  ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และความ

เช่ียวชาญทางกฎหมาย  การศึกษา  หรือการบริหารงานบุคคล  จาํนวนสามคน 

  (3) กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนผูบ้ริหารสถาบนั  จาํนวนหน่ึงคน 

  (4) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายในสถาบนั  ซ่ึงไดรั้บเลือกจากผูป้ฏิบติังาน

จาํนวนสองคน 

  (5) กรรมการซ่ึงเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี  จาํนวนหน่ึงคน 

 ใหอ้ธิการบดีมอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  และจะใหมี้

ผูช่้วยเลขานุการดว้ยก็ได ้
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 คณะกรรมการคุม้ครองมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี  แต่อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้ 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการคุม้ครองวา่ลงก่อนครบวาระ  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีมีคุณสมบติั

ตามหลกัเกณฑเ์ดียวกนัดาํรงตาํแหน่งแทน  และใหผู้น้ั้นอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตน

แทน 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

        

5.3 เร่ือง การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาเทคนิคการแพทย์   

  คณะเทคนิคการแพทย์ 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอเสนอเร่ือง เพื่อพิจารณา “การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของสภาเทคนิคการแพทย”์  คณะเทคนิคการแพทย ์

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ ระบบการรับรอง

หลกัสูตรของสภาเทคนิคการแพทย ์ มีตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถว้นทุก

องคป์ระกอบคุณภาพ  ตามระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรของ สกอ. มีการกาํหนดผูต้รวจประเมิน

คุณภาพเป็นคนนอกสถาบนัและไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนัท่ีรับการตรวจประเมิน  มีกระบวนการตรวจ

ประเมินโดยลงพื้นท่ีจริง  และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลกัสูตร  จึงมีมติเห็นชอบการนาํระบบ

การรับรองหลกัสูตรของสภาเทคนิคการแพทยไ์ปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

  ทั้งน้ี การนาํระบบการรับรองหลกัสูตรของสภาเทคนิคการแพทยไ์ปใชใ้นการประกนัคุณภาพ

ภายในระดบัหลกัสูตร  ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัและแจง้ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ นาํ

ระบบการับรองหลกัสูตรของสภาเทคนิคการแพทยไ์ปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรวทิยาศาสตร

บณัฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย ์

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

 

5.4  เร่ือง    การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาการพยาบาล”  

                 คณะพยาบาลศาสตร์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

คําขอ 

 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอเสนอเร่ือง  เพื่อพิจารณา   “การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ของสภาการพยาบาล”   คณะพยาบาลศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการรับรอง

หลกัสูตรของสภาเภสัชกรรม มีตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

คุณภาพ ตามระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรของ สกอ. มีการกาํหนดผูต้รวจประเมินคุณภาพเป็น

คนนอกสถาบนัและไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนัท่ีรับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง

พื้นท่ีจริง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลกัสูตร จึงมีมติเห็นชอบการนาํระบบการรับรองหลกัสูตร

ของสภาการพยาบาลใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   

ทั้งน้ี  การนาํระบบการรับรองหลกัสูตรของสภาการพยาบาลไปใชใ้นการประกนั 

คุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัและแจง้ให้คณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  นาํระบบการรับรองหลกัสูตร

ของสภาการพยาบาลไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         



92 

 

5.5   เร่ือง    การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาการพยาบาล”  

                 คณะพยาบาลศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

คําขอ 

 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอเสนอเร่ือง  เพื่อพิจารณา   “การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ของสภาการพยาบาล”   คณะพยาบาลศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการรับรอง

หลกัสูตรของสภาเภสัชกรรม มีตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

คุณภาพ ตามระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรของ สกอ. มีการกาํหนดผูต้รวจประเมินคุณภาพเป็น

คนนอกสถาบนัและไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนัท่ีรับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง

พื้นท่ีจริง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลกัสูตร จึงมีมติเห็นชอบการนาํระบบการรับรองหลกัสูตร

ของสภาการพยาบาลใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   

ทั้งน้ี  การนาํระบบการรับรองหลกัสูตรของสภาการพยาบาลไปใชใ้นการประกนั 

คุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัและแจง้ให้คณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  นาํระบบการรับรองหลกัสูตร

ของสภาการพยาบาลไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

 

5.6    เร่ือง    การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาเภสัชกรรม”  

                 คณะเภสัชศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอเสนอเร่ือง  เพื่อพิจารณา   “การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ของสภาเภสัชกรรม”   คณะเภสัชศาสตร์   
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ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการรับรอง

หลกัสูตรของสภาเภสัชกรรม มีตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

คุณภาพ ตามระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรของ สกอ. มีการกาํหนดผูต้รวจประเมินคุณภาพเป็น

คนนอกสถาบนัและไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนัท่ีรับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง

พื้นท่ีจริง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลกัสูตร จึงมีมติเห็นชอบการนาํระบบการรับรองหลกัสูตร

ของสภาเภสัชกรรมไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต   

ทั้งน้ี  การนาํระบบการรับรองหลกัสูตรของสภาเภสชักรรมไปใชใ้นการประกนั 

คุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัและแจง้ให้คณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการบริบาลทางเภสชั

กรรม   และหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ  นาํระบบการรับรองหลกัสูตรของ

สภาเภสัชกรรมไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร์   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

            

5.7    เร่ือง    การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาเภสัชกรรม”  

                 คณะเภสัชศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

คําขอ 
 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอเสนอเร่ือง  เพื่อพิจารณา   “การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ของสภาเภสัชกรรม”   คณะเภสัชศาสตร์ 
   

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการรับรอง

หลกัสูตรของสภาเภสัชกรรม มีตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมครบถ้วนทุกองค์ประกอบ

คุณภาพ ตามระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตรของ สกอ. มีการกาํหนดผูต้รวจประเมินคุณภาพเป็น

คนนอกสถาบนัและไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถาบนัท่ีรับการตรวจประเมิน มีกระบวนการตรวจประเมินโดยลง
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พื้นท่ีจริง และมีรอบระยะเวลาการประเมินตามรอบหลกัสูตร จึงมีมติเห็นชอบการนาํระบบการรับรองหลกัสูตร

ของสภาเภสัชกรรมไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต   

ทั้งน้ี   การนาํระบบการรับรองหลกัสูตรของสภาเภสัชกรรมไปใชใ้นการประกนั 

คุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัและแจง้ให้คณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรโปรดพิจารณาให้หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม   

และหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ  นาํระบบการรับรองหลกัสูตรของสภาเภสัช

กรรมไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร์   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

 

5.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 2   

  ปีการศึกษา  2560       

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   จาํนวน  26  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารคณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มี

นกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน 26  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 8 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ 17 

3. คณะบริหารธุรกิจ 1 

รวม 26 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2   

ปีการศึกษา  2560   จาํนวน  26  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

 

5.9    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 2   

  ปีการศึกษา  2560    
 

คําขอ 

  มหาวิทยาล ัยรังสิต    ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระด ับปริญญาโท            

ภาคการศึกษาท่ี  2    ปีการศึกษา  2560     จาํนวน  12  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  12  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

1. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

2. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   1 

3. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม 3 

3. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 

4. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

5. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 1 

6. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 1 

7. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 2 

8. สาขาวชิาดนตรี 1 

รวม 12 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  2    

 ปีการศึกษา  2560      จาํนวน  12  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        

   

5.10    เร่ือง การปฏิรูปการศึกษา ของมหาวทิยาลยัรังสิต 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ  นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์  ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดน้าํเสนอรายงานแนวทางการปฏิรูป

มหาวทิยาลยัรังสิต  คร้ังท่ี 4  โดยมีหลกัการและสาระสาํคญั โดยสรุป ดงัน้ี 

 

หลกัการและเหตุผล 

  โลกปัจจุบนักาํลงัมีการปรับเปล่ียนอยา่งรุนแรง  และไม่แน่นอน  การระเบิดขององคค์วามรู้

ใหม่ๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงแบบแผนการดาํรงชีพและวถีิชีวติของประชาชนทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว  มหาวทิยาลยัใน

ฐานะผูห้ล่อหลอม  บุคลากรระดบัสูง  จึงมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนการจดัหลกัสูตร วธีิการ

เรียนการสอนและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถท่ีจะกา้วนาํ  ดาํรงชีพท่ามกลางกระแสการ

เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีความสุข  และ  ร่วมรับผดิชอบสร้างสังคมไทยท่ีเป็นธรรมาธิปไตย 

  มหาวทิยาลยัรังสิตไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นอนัเร่งด่วน จึงไดด้าํเนินการปฏิรูปการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัในคร้ังน้ี 

 

เป้าประสงค์ 

  -  มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์  กลา้ลงมือทาํ  นาํการ

เปล่ียนแปลงดว้ยจิตสาํนึกสังคมธรรมาธิปไตย (Innovative startup Entrepreneurship) 
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หลกัการการปฏิรูป 

  1.  มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  2.  เนน้การพฒันาสมรรถนะและทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับศตวรรษท่ี 21 (Competency-based) 

  3.  บูรณาการสหสาขาวชิา  กา้วขา้มกาํแพงของคณะฯ (Integrative) 

  4.  ปรับเปล่ียนหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง (Regeneration) 

  5.  ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งเตม็ท่ี (Technology transformation) 

  6.  มุ่งสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 

 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูป 

  1.  ปฏิรูปการศึกษาทัว่ไป 

  2.  ปฏิรูปการศึกษาวชิาชีพคณะต่างๆ 

  3.  ปฏิรูประบบประกนัคุณภาพมหาวทิยาลยั 

  4.  ปฏิรูปเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  5.  ปฏิรูประบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

  6.  การพฒันาครูอาจารย ์
 

1.  ปฏิรูปการศึกษาทัว่ไป (30 หน่วยกิต) 

 -  แนวทางการจดัหลกัสูตรการศึกษาทัว่ไป  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของมหาวทิยาลยัในดา้นการผลิต

บณัฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยา่งบูรณาการ  สามารถออกแบบชีวติของตนเอง  ในการเป็นผูน้าํ  

ผูป้ระกอบการดว้ยนวตักรรมเชิงสร้างสรรค ์ โดยการน้ีไดแ้บ่งกลุ่มประเภทวชิาเป็น  8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  1.  RSU Identity 

  2.  Internationalization and Communication 

  3.  Leadership and Responsibility 

  4.  Arts and Culture 

  5.  Innovative  Entrepreneurship 

  6.  Digital Media Literacy 

  7.  Essence of Science 

  8.  RSU I-Style 

2.  ปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาวชิาชีพคณะต่างๆ 

 -  ปรับเปล่ียนหลกัสูตรคณะต่างๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง  มุ่งเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศใน

  ระดบัสากลในแต่ละสาขาวชิาชีพ 

 - ส่งเสริมความร่วมมือจดัการศึกษาร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ในประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาบนั

  อาชีวศึกษา  และนานาประเทศ 
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 - ปรับกระบวนการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการสร้างทกัษะท่ีจาํเป็น  สาํหรับศตวรรษท่ี 21 

 - ส่งเสริมการวจิยัพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเพื่อรับใชส้ังคม 

3. ปฏิรูประบบประกนัคุณภาพมหาวทิยาลยั 

 - สร้างระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัเองท่ีเป็นสากล 

4. ปฏิรูปเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 - พฒันาเทคโนโลย ี เพื่อบรรลุการเป็น E-University 

5. ปฏิรูประบบสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 - ลดระเบียบ  ขั้นตอนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพฒันาและการจดัการศึกษารูปแบบต่างๆ  โดยมุ่งเนน้ 

  นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง 

6. การพฒันาครูอาจารย ์

 - เปล่ียนทศันคติ  และพฒันาทกัษะการเป็น Facilitator /Coach ในกระบวนการศึกษา 

 -  พฒันาทกัษะในเทคโนโลยกีารเรียนการสอนสมยัใหม่ 

 

    การปฏิรูปการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิตในคร้ังน้ี  เป็นการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ่ 

 ครอบคลุมประเด็นสาํคญัต่างๆ โดยมุ่งหวงัใหม้หาวทิยาลยัดาํรงสถานะเป็นมหาวทิยาลยั  ชั้นนาํในระดบัสากล  

และนาํกระแสคล่ืนการเปล่ียนแปลงโลก 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

    มหาวทิยาลยัจึงขอเสนอต่อสภาเพื่ออนุมติัหลกัการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

มหาวทิยาลยัรังสิต ตามเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  หลกัการและแนวทางทีม่หาวิทยาลัยเสนอ และมีข้อคิดเห็น ข้อแนะนํา

  เพิม่เติม ดังนี ้

       1.  คาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า  เคร่ืองจักร AI และเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่ข้ามา  จะทาํให้  

  73% ของคนทาํงานปัจจุบันต้องตกงาน  จึงมีความจําเป็นที่หลกัสูตรและวธีิการจัดการศึกษา 

  จะต้องปรับตัว  การปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต  จึงถูกต้องสอดคล้องกบั 

  สถานการณ์ 

       2.  ความเปลีย่นแปลงทีเ่ข้ามาอย่างรวดเร็ว   ข้อเสนอของมหาวทิยาลยัคร้ังนีจึ้งถูกต้อง   

  ถูกเวลา  และเห็นว่า  Keyword 2 คําทีเ่สนอ  คือ  บัณฑิตต้อง  “เลีย้งชีพตนเองได้”   และ  “ทาํ

  ประโยชน์ต่อสังคม”  ถือว่าดีมาก        
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5.11    เร่ือง ขออนุมัติทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์  สาขาวชิานักบินพาณชิย์  

สถาบันการบิน 
 
 

  เนื่องด ้วย  มหาวิทยาลยัรังสิตมีความประสงค์จะขอทูล เกล ้าฯ  ถวายปริญญาวิทยา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชานกับินพาณิชย ์  แด่สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร  ซ่ึงพระองค์ทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์  หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก   จนกระทัง่ 

ทรงสําเร็จการศึกษาและการบินด้วยเคร่ืองบินพาณิชยจ์ริง พระองค์ทรงปฏิบติัหน้าที่ นักบินที่ 1 และครู

การบิน สําหรับเคร่ืองบินแบบ BOEING 737 และในวนัที่ 5 มกราคม 2550 พระองค์ได้ทรงปฏิบติัพระ

ราชกรณียกิจทาํการบินเที่ยวบินมหากุศล กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ  ที่บริษทัการบินไทย  จาํก ัด 

(มหาชน)  จดัข้ึนตามพระราชดาํริ    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั “เที่ยวบินพิเศษมหากุศล” เพื่อ

สมทบทุนช่วยเหลือพสกนิกรประสบอุทกภยัและประสบปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้  ในชื่อเที่ยวบิน  “สายใยรักแห่งครอบครัว  ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัและจดัหาอุปกรณ์

ทางการแพทย์สําหรับโรงพยาบาลใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต”้  ทรงเป็นพระมหากษตัริย ์พระองค์

แรกและพระองค์เดียวในโลกที่มีพระอจัฉริยภาพดา้นการบิน  ทรงทาํการบินกบัเคร่ืองบินหลายรูปแบบ ทั้ง

เคร่ืองบินขบัไล่แบบไอพ่น  เคร่ืองบินโดยสาร  เป็นตน้   อนัแสดงถึงความเป็นอจัฉริยะภาพด้านการบิน

พาณิชยอ์ย่างแทจ้ริง   

  ในการน้ี    มหาวิทยาลยัรังสิตจึงเห็นสมควรทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ  สาขานกับินพาณิชย ์ในคร้ังน้ี 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด  กาํหนดชั้นสาขาของปริญญา  และหลกัเกณฑก์ารให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546  ขอ้ 3   และขอ้ 4  ความวา่ 

 ขอ้ 3  สถาบนัจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิไดเ้ฉพาะในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนันั้น และ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิานั้นแลว้ 

 ขอ้  4  บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ มีดงัน้ี 

 (2) ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภททั่วไป สําหรับผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงใช้ความรู้ความสามารถใน

สาขาวิชาท่ีจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ินั้น  จนเป็นท่ีประจกัษว์า่ไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม 

สมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ  และให้มอบสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาศิลปศาสตร์

เท่านั้น 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติดังนี ้
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1.   สภามหาวิทยาลัยรังสิตมีมติไม่แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญา   

      กิตติมศักดิ์ 

2.   สภามหาวทิยาลยัรังสิตมีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต 

      กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานักบินพาณิชย์  แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

      บดินทรเทพยวรางกูร    

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

เลกิประชุมเวลา  18.45  น. 

 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 
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