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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2557 

วนัพุธที ่  19  พฤศจิกายน   2557 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

4. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

9. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

7. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

9. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

11. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

12. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ 

13. นายวฒิุพล  อินทรเทว ี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

14. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  อธิการวทิยาลยัรัฐกิจ 

15. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง    แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร 

    มหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
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สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

   ทั้งน้ี   จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 5/2557     เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา

หลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  

ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 14  พฤศจิกายน  2557 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่3/2557 

     วนัพุธที ่  17    กนัยายน   2557 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  คร้ังที ่3/2557   

โดยไม่มีแก้ไข           

             

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ(ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้าน 

   วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  บัณฑิตวทิยาลยั 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  บณัฑิตวทิยาลยั 

    

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558)  บณัฑิตวทิยาลยั  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1    เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ในดา้นการจดัการโลจิสติกส์เพื่อให้สอดคล้อง

กบัความตอ้งการขององคก์รต่างๆ 

 1.2 เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้  เทคนิค  และเทคโนโลยีสมยัใหม่ในดา้น

การจดัการโลจิสติกส์ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร 

 1.3 เพื่ อ ส่ ง เส ริม ค วาม ร่วม มื อ ระห ว่างภ าค ส่ วน ก ารศึ ก ษ าแล ะ ภาค ส่ วน

ผูป้ระกอบการในการแกปั้ญหารวมทั้งกระตุน้ ให้มีการแลกเปล่ียนเทคโนโลยี

และการจดัการซ่ึงกนัและกนั 

1.4  เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีวสิัยทศัน์ และรู้จกัการทาํงานเป็นทีม  

1.5   เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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  2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  9  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 6 คน  ระดบัปริญญา

โท 3 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 20 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  2.2   

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 

- 

24 หน่วยกิต 

 6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

สอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 

- 

24 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

- 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 

   การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557  วนัพุธท่ี  6 สิงหาคม 2557  

   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  บณัฑิตวิทยาลยั  เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ภาพรวมของหลกัสูตรยงัขาดความรู้เกีย่วกบัระบบโลจิสติกส์ทัว่ไป  ระบบโลจิสติกส์ใน

โรงพยาบาล และระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน 

2. รายวชิาทีเ่กี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย และยงัขาดความรู้ด้าน Automation ทั้งหมด 

3. ควรเพิม่รายวชิาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ไว้ในหมวดวชิาบังคับ 

4. ขอให้แก้ไขการเขียน  ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  ให้เหมือนกนัระหว่างรายวชิา  

ENG 500  กบั  ECO 551  

5. รายวชิา LOM 642 ระบบโลจิสติกส์ในการบริหารจัดการภัยพบิัติ  ไม่ควรมีในหลกัสูตร 

เพราะเป็นการนําโลจิสติกส์ไปใช้กบัการจัดการภัยพบิัติ  แต่ควรมีรายวชิา  การจัดการภัย

พบิัติในงานโลจิสติกส์  โดยในเน้ือหาวชิา ให้ประกอบด้วย การวเิคราะห์ความเส่ียง การ

จัดการความเส่ียง การจัดทาํแผนฉุกเฉิน  การจัดทาํแผนฟ้ืนฟู รวมถึง การยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาในเร่ืองดังกล่าว 
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6. ควรเพิม่รายวชิา โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน  โดยในเน้ือหาวชิา     

ให้ประกอบด้วย  การตกลงทางการค้า ยุทธศาสตร์ การผลิต การขนส่ง และระบบศุลกากร

ในอาเซียน   ไว้ในหมวดวชิาเลือก 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 

 3.2.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

              คณะนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

การประชาสัมพนัธ์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2534  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548  2553 และ 2555    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงโครงสร้าง จาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต  เป็น 135  หน่วยกิต  

  2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

  2.3   ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

2.3.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ  

    - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 1 รายวชิา  

    - ปรับคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 3 รายวชิา   

- ปรับช่ือวชิา  จาํนวน 1 รายวิชา   
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- ปรับช่ือวชิา และปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

- ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา  

2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ –บงัคบั  

- ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

- ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 11 รายวชิา   

-  เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

- ยา้ยจาก วชิาชีพ-เลือก มาอยูว่ิชาชีพ-บงัคบั ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา   

จาํนวน  1   รายวิชา 

   2.3.3 กลุ่มวชิาชีพ –เลือก   

-   ยา้ยจาก วชิาชีพ-บงัคบั มาอยูว่ชิาชีพ-เลือก  จาํนวน 1 รายวิชา  

   2.3.4  กลุ่มวชิาโท  เพิ่มรายวชิาโท  จาํนวน 3 รายวชิา  

 (รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 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 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

ประชาสัมพนัธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้ตรวจสอบภาพรวมการเว้นวรรค ในบางรายวชิายงัไม่ถูกต้อง 

2. ขอให้แก้ไขกลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ ของทุกหลกัสูตร ดังนี ้

2.1 รายวิชา COM 111 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร  ขอให้เพิ่มเน้ือหาเร่ือง ผู้รับสาร และ 

Social Media   



10 

 

2.2 รายวิชา COM 116 ภาษาและการเขียนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  คําว่า 

“พฒันาความสามารถ....”  ให้แก้ไขเป็น “การพฒันาความสามารถ....”  

2.3 รายวิชา COM 211 กฎหมายการส่ือสารมวลชน  ขอให้เพิ่มเน้ือหาเร่ือง กฎหมาย

คอมพวิเตอร์   

2.4 รายวิชา COM 227 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ขอให้แก้ไข

บรรทัดสุดท้ายของคําอธิบายรายวิชาเป็น ส่ือมวลชนในอาเซียน  และขอฝากเร่ือง

ความละเอยีดอ่อนในการส่ือสารของคนในชาติเดียวกนั  

2.5 รายวชิา COM 317 การวิจัยทางการส่ือสาร  ขอให้เพิ่มเร่ือง ส่ือมวลชนในอาเซียน 

และแก้ไขการเว้นวรรคให้ถูกต้อง 

2.6 รายวิชา 318  การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน   ขอฝากให้คิดต่อว่าจะทํา

อย่างไร เกี่ยวกับเน้ือหาวิชาที่กล่าวถึง  “การวิเคราะห์ข่าวมุมมองเชิงทฤษฎี”   และ

สถานการณ์เกี่ยวกับมวลชน รวมถึง สถานการณ์การก่อการร้าย และโรคระบาด 

เน่ืองจากสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบกบัการทาํข่าว 

3. รายวิชาที่เป็นของสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ ขอให้แก้ไขวิธีการเขียนคําอธิบายรายวิชา 

เน่ืองจากไม่ได้บอก Topic ว่าจะสอนในเร่ืองอะไรบ้าง และรายวิชาที่ เกี่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ เน้ือความยังไม่ครบถ้วน ควรเร่ิมต้นด้วย ลักษณะ 

รูปแบบของหน่วยงานน้ันๆ และจึงกล่าวถึง ความต้องการของลูกค้า ความสําเร็จ และ

การตลาดของลูกค้า ก่อนเข้าเน้ือความของการประชาสัมพนัธ์ 

4. รายวิชา PRS 330 การวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ ขอให้แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชา

ใหม่ เน่ืองจากยงัขาดสาระสําคัญ ของการทาํวจัิย 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

       

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.2 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือสารการตลาด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

ส่ือสารการตลาด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารการตลาด(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2549  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2554 

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

  ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี  

2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ     

   - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 2 รายวชิา  

   - ปรับคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 2 รายวชิา  

   - ปรับช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

   - ปรับช่ือวชิาและปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

   - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

  2.3.2   กลุ่มวชิาชีพ - บงัคบั   

   - เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

   - เปล่ียนรหสัวชิา ปรับช่ือวชิาและปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

   - เปล่ียนรหสัวชิา และปรับช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

   - เปล่ียนรหสัวชิา และปรับหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา   

   - ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา   
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    - ยา้ยจาก  วชิาชีพ-เลือก ไปอยู ่วชิาชีพ-บงัคบั ปรับช่ือวชิา ปรับคาํอธิบายรายวชิาและ 

        ปรับหน่วยกิต  จาํนวน 2 รายวชิา   

  2.3.3   กลุ่มวชิาชีพ - เลือก      

   - ปรับคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา   

   - ยา้ยจาก  วชิาชีพ-บงัคบั ไปอยู ่ วชิาชีพ-เลือก  จาํนวน 1 รายวชิา   

   - เปิดวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวิชา   

(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2554  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  60 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

      - วชิาชีพ-บงัคบั           51 หน่วยกิต          54 หน่วยกิต 

      - วชิาชีพ-เลือก             9 หน่วยกิต            9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารการตลาด

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสาร

การตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. ขอให้แก้ไขคําว่า “ดิจิตอล” เป็น “ดิจิทลั”  ทุกคํา  

3. กลุ่มวชิาชีพ IMC ทั้งหมด ให้ตัดคําว่า “Learning is through…..”  ออกไป และให้เขียน

เป็นหัวข้อทีจ่ะสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้ว่าจะเรียนเร่ืองอะไรบ้าง 

4. รายวชิา IMC 113 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลกึ  ให้แก้ไขช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ 

คําว่า  “เชิงลกึ”  จากคําว่า “Insight” เป็น “In depth” 

5. รายวชิา IMC 213 การวจัิยเพ่ือส่ือสารการตลาด   คําอธิบายรายวชิากว้างเกนิไป  

6. รายวชิา IMC 216 การสร้างสรรค์ส่ือส่ิงพมิพ์เพ่ืองานส่ือสารการตลาด  คําว่า “ส่ิงพมิพ์” 

เป็นคําทีล้่าสมัย ควรหาคําที่ทนัสมัยมาทดแทน 
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7. ควรนํารายวชิา IMC 313 การบริหารงานส่ือสารการตลาด มารวมกบัรายวชิา IMC 314 การ

รณรงค์เพ่ือส่ือสารการตลาด  และควรมีรายวชิา  การตลาดสําหรับตลาดอาเซียน  เป็นวชิา

บังคับแทน รายวชิา IMC 314   

8. ขอให้ปรับแก้ไข  Curriculum Mapping ในกลุ่มวชิาชีพ เน่ืองจากบางรายวชิามีจุดดํามาก

เกนิไป 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.3 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา

วทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 

2531  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548  2553 และ 2555    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงโครงสร้าง จาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 

2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

 2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  

    -  เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  1  รายวชิา   

   -   ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2  รายวชิา  
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            -   ปรับช่ือวชิาจาํนวน  1  รายวิชา  

   -   ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3  รายวชิา  

   -   ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน  1  รายวชิา   

 2.3.2  ปรับรายวชิาออกจากหมวดวิชาชีพเลือก  กลุ่มวชิารายการเพื่อความบนัเทิง  

   จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.3.3  ปรับรายวชิาไปอยูห่มวดวชิาชีพเลือก  กลุ่มวชิารายการเพื่อความบนัเทิง  

   จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.3.4  ปรับช่ือกลุ่มวชิาในหมวดวชิาชีพเลือก  จากกลุ่มวชิาธุรกิจส่ือโทรทศัน์ เป็นกลุ่มวชิา 

   ธุรกิจส่ือวทิยแุละโทรทศัน์    

 (รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  63 หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

        - วชิาชีพ-บงัคบั           42 หน่วยกิต          42 หน่วยกิต 

        - วชิาชีพบงัคบัเลือกเฉพาะดา้น            9 หน่วยกิต           -  

        - วชิาชีพ-เลือก          12 หน่วยกิต         21 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ

เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. หน้า 3 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาฯ ขอให้กล่าวถึง Digital TV ด้วย 

3. รายวิชา RTV 120 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เน้ือหาวิชา 

ควรกล่าวถึง บทบาทของ  กสท.  และ กสทช.  รวมถึง Digital TV ด้วย 
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4. รายวิชา RTV 370 การออกแบบฉากและการจัดแสงสําหรับงานโทรทัศน์  ขอให้แก้ไข

การเขียนคําอธิบายรายวิชาโดยให้เขียนเป็นหัวข้อทีจ่ะสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้ว่าจะเรียน

เร่ืองอะไรบ้าง 

5. รายวิชา RTV 381  เทคนิคการแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์  ขอให้แบ่งประเภทของการ

แสดง ว่ามีอะไรบ้าง เช่น การแสดงละคร การแสดงข่าว การสัมภาษณ์ และการพากษ์

กีฬา และกล่าวถึงผู้ดําเนินรายการว่ามีคุณสมบัติ และลักษณะอย่างไร ผู้เรียนจะได้รู้ว่า

เรียนได้หรือไม่ 

6. รายวิชา RTV 484 การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์  แก้คําผิด คําว่า “พลวัตร” เป็น 

“พลวตั” 

7. วชิาชีพ-เลือก    กลุ่มวชิาธุรกจิส่ือโทรทศัน์  แต่รายวชิาทีร่ะบุมามีรายวชิาทีเ่กีย่วกบัวทิยุ 

ด้วย ควรเปลีย่นช่ือกลุ่มให้ครอบคลุมกบัรายวชิา 

8. รายวิชา RTV 490 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์   ขึ้นต้นคําอธิบายรายวิชาด้วยคํา

ว่า  “เปรียบเทยีบ....”  ดังน้ันขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าเปรียบเทียบอะไรกบัอะไร 

9. ยังไม่เห็นรายวิชาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารการตลาดวิทยุโทรทัศน์ รวมถึง

กระบวนการธุรกจิในกลุ่มวชิาดังกล่าว 

10. ขอให้ปรับแก้ไข Curriculum Mapping  ในบางรายวชิาทีย่งัมีจุดดํามากเกนิไป 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.4 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีิทศัน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

การภาพยนตร์และวดิีทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 
     



18 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศัน์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2536  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548  2553 และ 2555    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

   2.2 ปรับโครงสร้างหลกัสูตร  จาก  140  หน่วยกิต  เป็น  135  หน่วยกิต    

    2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

     2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  

      -   ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4  รายวชิา  

      -   ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3  รายวชิา  

      - ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน  1  รายวชิา   

      -   เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  1  รายวชิา   

            2.4 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาชีพบงัคบั- หมวดวชิาชีพเลือก ดงัน้ี 

   2.4.1 หมวดวชิาชีพบงัคบั     

     -   ปรับรหสัวชิา จาํนวน 1  รายวชิา   

     -   ปรับรหสัวชิาและปรับช่ือวชิา จาํนวน 1  รายวชิา   

     -   ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1   รายวชิา  

     -   เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  1  รายวชิา   

     -   ปรับคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน   1   รายวชิา   

     -   ปรับช่ือวชิา  จาํนวน   1   รายวชิา   

     -   ปรับช่ือวชิาภาษาองักฤษ  จาํนวน   1   รายวชิา   

     2.4.2   หมวดวชิาชีพเลือก        

     -   เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  2   รายวชิา   

     -   ปรับคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน   1   รายวชิา    

 (รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
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 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 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 140 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และ     

วดิีทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. ขอให้แก้ไขคําว่า “ดิจิตอล” เป็น “ดิจิทลั”  ทุกคํา  

3. ขอให้นํารายวชิา MPV 423 ธุรกจิภาพยนตร์  จาก วชิาชีพเลือก  มาบรรจุไว้ใน  วชิาชีพบังคับ  

4. ควรรวม รายวิชา MPV 431 การผลิต ภ าพ ยน ตร์ 2 กับ  MPV 436 เสี ยงสํ าห รับ

ภาพยนตร์และวดีิทศัน์  ให้เป็นวชิาเดยีวกนั 

5. ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับ  การสร้างภาพยนตร์ของต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี อินเดีย 

ฮอลลวีูด 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.5 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโฆษณา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

การโฆษณา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 
     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)         

คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2535  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548  2553 และ 2555    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 140 หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 2.3  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

  2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  

   -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา  

   -  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

   -  ปรับช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

   -  ปรับช่ือวชิา และปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

   -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

  2.3.2  กลุ่มวชิาชีพ 

   2.3.2.1  กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 

     -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา  

     -  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

     -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

     - ปรับช่ือวชิา ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก   จาํนวน  1 รายวชิา 

   2.3.2.2  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

     - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั   จาํนวน  1 รายวชิา 

     -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 6 รายวชิา  
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     -  ปรับช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

     -  ปรับช่ือวชิา และยา้ยไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา  

   2.3.2.3  กลุ่มวชิาโท 

     -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

     -  ตดัออกจากรายวชิาในหมวดวชิาโท จาํนวน 1 รายวชิา  

     -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 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 140 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

โฆษณา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. หมวดที ่1 ข้อ 11 ไม่ได้เขียนถึงสถานการณ์ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และส่งผลกระทบ

กบัหลกัสูตรดังกล่าวนีอ้ย่างไร  ส่วนข้อความทีเ่ขียนถึง “การปรับปรุงและพฒันา...” ให้

นําไปไว้ในข้อ 12 

3. หมวดที ่3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  ที่หลกัสูตรเขียนว่า “ความเข้าใจในลกัษณะงาน

โฆษณา คุณสมบัติของนักโฆษณา” น้ัน  ขอให้ทางหลกัสูตรแก้ไข และควรเขียนถึงปัญหาที่

จะต้องนํามาปรับกบันักศึกษาจริงๆ เช่น ความรู้ด้านภาษาองักฤษ  จากน้ันต้องนําไปแก้ไขในข้อ 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาฯ ให้สอดคล้องกบัข้อ 2.3  ด้วย  

4. รายวชิา ADS 152 หลกัการตลาดเพ่ือการโฆษณา  ควรปรับเน้ือหาวชิาให้เป็น ธุรกจิโฆษณา 

ซ่ึงรวมเน้ือหา เร่ือง การตลาด ไว้ด้วยกนั 
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5. ขอให้ปรับคําอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ โดยให้เขียนเป็นหัวข้อ  

6. ขอให้ปรับแก้ไข Curriculum Mapping  ในบางรายวชิาทีย่งัมีจุดดํามากเกนิไป 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.6 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวารสารศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา

วารสารศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะ

นิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2535  ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2544  2548  2553 และ 2555    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  

  ภาษาไทย  จาก หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวารสารศาสตร์   

   เป็น หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์   

  ภาษาองักฤษ จาก  Bachelor of Communication Arts Program in Journalism  

   เป็น  Bachelor of Communication Arts Program in Convergence Journalism 

 2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  

  ภาษาไทย  จาก นิเทศศาสตรบณัฑิต (วารสารศาสตร์)   

   เป็น นิเทศศาสตรบณัฑิต (วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์)  

  ภาษาองักฤษ  จาก Bachelor of Communication Arts (Journalism)  

   เป็น  Bachelor of Communication Arts (Convergence Journalism) 
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 2.3 เปล่ียนช่ือยอ่สาขาวชิา  

  ภาษาไทย  จาก  นศ.บ.(วารสารศาสตร์)   

   เป็น  นศ.บ.(วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์)   

  ภาษาองักฤษ  จาก  B.Com.Arts (Journalism)  

   เป็น  B.Com.Arts (Convergence Journalism) 

 2.4 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 140 หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 

 2.5 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

  2.6  เปล่ียนรหสัวชิาในกลุ่มวชิาชีพจากรหสัวชิา JRN เป็น CJR 

 2.7 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

  2.7.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ    

   -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา  

   -  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

   -  ปรับช่ือวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

   -  ปรับช่ือวชิา และปรับคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 3 รายวชิา  

   -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

  2.7.2   กลุ่มวชิาชีพบงัคบั       

   -  เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 4 รายวชิา     

   -  ปรับรหสัวชิา จาํนวน 17 รายวชิา    

   -  ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 2 รายวชิา  

   -  ปรับปรุงช่ือวชิา  จาํนวน 7  รายวชิา  

   -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา   

 (รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
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 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 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 140 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 



27 

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสาร

ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. ขอให้แก้ไข  หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา เน่ืองจาก

ไม่ได้กล่าวถึงอาชีพงาน ด้านวารสาร โดยตรง 

3. ขอให้แก้ไขคําว่า “ดิจิตอล” เป็น “ดิจิทลั”  ทุกคํา 

4. ขอให้แก้ไข รายวชิา CJR 111 วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์  เน่ืองจากเน้ือหาวชิายงัขาด

เร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิวารสาร 

5. ในภาพรวมของหลกัสูตร ยังขาดเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ และอนิเทอร์เน็ต  

6. ควรเพิม่รายวชิาทีเ่กีย่วกบัเทคนิควารสารในอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ 

7. ขอให้แก้ไขการลาํดับเลข ในหัวข้อต่างๆ  ตั้งแต่หน้า 74 เป็นต้นไป 

8. หลกัสูตรดังกล่าวนี ้ควรเน้นการเรียนการสอนในระดับภูมิภาค และเน้นการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ ให้มากขึน้ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.7 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือสารการแสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

ส่ือสารการแสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารการแสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2548  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2555    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงโครงสร้าง จาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต  เป็น 135  หน่วยกิต  

  2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

  2.3   ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

2.3.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ  

    - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 2 รายวชิา  

    - ปรับคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 3 รายวชิา   

- ปรับช่ือวชิา  จาํนวน 1 รายวิชา   

- ปรับช่ือวชิา และปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

- ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา  

2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ –บงัคบั  

- ยา้ยจาก วชิาชีพ-เลือก มาอยูว่ิชาชีพ-บงัคบั จาํนวน  3  รายวิชา 

- เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา 

- ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

- ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

-  ปรับช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   
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   2.3.3 กลุ่มวชิาชีพ –เลือก   

-   ยา้ยจาก วชิาชีพ-บงัคบั มาอยูว่ชิาชีพ-เลือก  จาํนวน 4 รายวิชา   

 (รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 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 140 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารการแสดง  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสาร

การแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. รายวิชา PAC 114 การแสดงเพ่ือสังคม  ขอให้ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาให้มี

เน้ือหาวชิาเพิม่มากขึน้ และต้องอธิบายความหมายของสังคม ด้วย 

3. รายวิชา PAC 224 การจัดแสง  ขอให้ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาให้มีเน้ือหาวิชาเพิ่ม

มากขึ้น และให้เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับ การแสดงกลางแจ้ง การใช้แสง สีในการแสดง  

รวมถึงเทคนิคการใช้แสงเพ่ือเสริมสร้างอารมณ์  

4. รายวิชา PAC 225 การกํากับการแสดงเบื้องต้น  ขอให้ปรับแก้ไขคําอธิบายรายวิชาให้มี

เน้ือหาวิชาเพิ่มมากขึ้น และให้เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักแสดง การส่ือสาร

เพ่ือกาํกบันักแสดง  

5. รายวิชา PAC 226 การเคล่ือนไหวเพ่ือการส่ือสารการแสดง  ขอให้ปรับแก้ไขคําอธิบาย

รายวิชาให้มีเน้ือหาวิชาเพิ่มมากขึ้น และให้เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับ ประเภท และลักษณะ

ของส่ือที่มีการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวที่ไม่ใช้เสียง การแสดงออกทางใบหน้าท่าทาง 

และ ภาษากาย 

6. รายวิชา PAC 321 แนวคิดและหลักการเขียนบทเพ่ือการแสดง  ขอให้เพิ่มเน้ือหาวิชา

เกีย่วกบั เทคนิคการจัดฉากในงานพธีิต่างๆ รวมถึงการจัดฉากในการแข่งขันกฬีา ด้วย 
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7. ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา PAC 323 การแสดงอาเซียน   เป็น  การแสดงในภูมิภาคอาเซียน 

และขอให้เพิ่มเน้ือหาวิชาเกี่ยวกับ การแสดงพื้นบ้าน และดนตรีพื้นบ้าน เพ่ือให้มีความ

หลากหลายมากขึน้ 

8. รายวชิา PAC 227 การขับร้องเพ่ือการส่ือสารการแสดง  เน้ือหาวชิาควรกล่าวถึงรูปแบบ 

และววิฒันาการของการขับร้องของไทย เพ่ือให้เน้ือหาหลกัสูตรครอบคลุมมากขึน้ 

9. รายวิชา PAC 229 การฝึกเสียงสําหรับงานส่ือสารการแสดง  ขอให้แก้ไขคําว่า “การลง

เสียง” เป็น “การบันทกึเสียง” 

10. รายวิชา PAC 312 การแสดงพื้นบ้านไทย  ขอให้เพิ่มเน้ือหาวิชาเกี่ยวกับ การแสดงใน

ราชสํานัก เช่น ละครใน เข้าไปด้วย 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.8 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิามัลติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา 

มลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศ

ศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน

ปีการศึกษา 2555    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้าง จาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดศึกษาทัว่ไป (ฉบบั

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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  2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดเฉพาะ ดงัน้ี 

   2.3.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   

     -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

     -  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

     -  ปรับช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

     -  ปรับช่ือรายวชิา และปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวิชา  

     - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  2.3.2  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 

    -  ปรับรหสัรายวชิา และช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

    -  ปรับรหสัรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

  2.3.3  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

    -  ปรับช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

    -  ปรับคาํอธิบายรายวชิา-เลือก จาํนวน 3 รายวชิา  

    -  เปิดรายวชิาชีพ-เลือกใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

 (รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 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 140 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามลัติมีเดีย (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

มัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 



34 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. หมวดที ่1 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จําเป็นฯ ยงัเขียนไม่ถูกต้อง ขอให้

กล่าวถึงสถานการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัหลกัสูตรมากกว่านี ้โดยเฉพาะเร่ือง มัลติมีเดีย และแก้ไข

ข้อ 12 ตามข้อความในข้อ 11 ด้วย 

3. รายวชิา MMD 111 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัมัลติมีเดีย  ให้ตัดคําว่า “ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต”   

4. ภาพรวมของหลกัสูตรมีรายวชิาทางด้าน เทคโนโลยสีารสนเทศ น้อยเกนิไป 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.9 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือสารการกฬีา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

ส่ือสารการกีฬา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1   ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 140 หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

  ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

  2.3.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   

   -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา   
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   -  ปรับคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 3 รายวชิา   

   -  ปรับช่ือวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา   

   -  ปรับช่ือวชิาปรับคาํอธิบายรายวชิา    จาํนวน 3 รายวชิา   

        -  ยกเลิกรายวชิา    จาํนวน 1 รายวชิา   

      2.3.2  กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั   

   -  ปรับช่ือรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา   

   -  ปรับช่ือรายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

   -  เปล่ียนรหสัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

   - ปรับช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ   จาํนวน  6 รายวชิา 

      2.3.3  กลุ่มวชิาโท ปรับเพิ่มรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา   

 (รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 

 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 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 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสาร

การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. ช่ือรายวชิา SPC 101 การกฬีาเบื้องต้นเพ่ือการส่ือสารการกฬีา 1 และ SPC 114 การกีฬา

เบื้องต้นเพ่ือการส่ือสารการกีฬา 2  ช่ือวชิายาวเกนิไป และในคําอธิบายรายวชิาไม่ได้อธิบาย

เกีย่วกบัการส่ือสาร  ควรมองหาประเด็นทีเ่กีย่วกบัการส่ือสาร เช่น การประชาสัมพนัธ์ การ
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จัดการแข่งขัน การส่ือสารกบัผู้เข้าแข่งขัน  และไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็นกฬีาประเภททัว่ไป 

หรือกฬีาระดับสากล 

3. ภาพรวมของหลกัสูตรยงัขาดรายวชิาเกีย่วกบั นักพากย์กีฬา ทีก่ล่าวถึง อุปนิสัยและลักษณะ

สําคัญของนักพากย์ วธีิการพากย์ การค้นหาความรู้ของนักพากย์ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.10 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะนิเทศศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   (หลกัสูตร

นานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะ

นิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2546  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน

ปีการศึกษา 2553    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 137 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556)   

        2.3 ปรับปรุงหมวดวชิาเฉพาะดว้ย 

  2.3.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

   - ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  2  รายวชิา  

   - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2  รายวชิา  

   - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  
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  2.3.2  กลุ่มวชิาชีพ – เลือกเฉพาะแขนง 

         -  แขนงวชิา การประชาสัมพนัธ์ ปรับช่ือและคาํอธิบายรายวิชา  

    จาํนวน 1 รายวชิา  

   - แขนงวชิาวารสารศาสตร์  ปรับช่ือและคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน  1 รายวชิา 

   - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  1  รายวชิา 

(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

     และสงัคมศาสตร์ 

 - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

     และคณิตศาสตร์ 

 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 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 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557   

 วนัพฤหสับดีท่ี  23  มิถุนายน  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557  วนัพุธท่ี  6  สิงหาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  ขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในวาระที ่3.2.1 ข้อ 2.1-2.6  

2. รายวชิา ICO 212 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  ให้แก้ไขคําอธิบายรายวชิา

ภาษาองักฤษประโยคสุดท้ายให้เป็นพหูพจน์ 

3. รายวชิา ICA 120 ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์  ขอให้เพิม่

เน้ือหาวชิาเกีย่วกบั Digital และ Social Media เข้าไปด้วย 

4. รายวชิา ICA 111 หลกัการประชาสัมพนัธ์ ขอให้เพิม่เน้ือหาวชิาเกีย่วกบั การประชาสัมพนัธ์

ทางเวบ็ไซต์ เข้าไปด้วย 

5. รายวชิา ICA 251 พฤติกรรมผู้รับสาร  ในคําอธิบายรายวชิาเขียนว่า  “พฤติกรรมผู้ชม” คํา

ว่าผู้ชมหมายถึงอะไร ควรแก้ไขเป็น “พฤติกรรมผู้รับสาร”  



40 

 

6. รายวชิา IJR 331 การผลติส่ือดิจิตอลสําหรับวารสารศาสตร์  ขอให้แก้ไข คําว่า “ดิจิตอล” 

เป็น “ดิจิทลั” 

7. การจัดทาํ Curriculum Mapping ในบางรายวชิา ไม่มีการกาํหนดจุดดําในด้าน ทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

         

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.11 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 คณะวิทยาศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2542  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548  และ 2553    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิต จาก 133 หน่วยกิต เป็น 130 หน่วยกิต 

 2.2  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

 2.3  ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตหมวดวชิาเฉพาะ จาก 95 หน่วยกิต เป็น 94 หน่วยกิต โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

  2.3.1 กลุ่มวชิาเฉพาะเปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา ดงัน้ี 

   จาก  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  เป็น  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาเฉพาะ  
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   จาก กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  เป็น  กลุ่มวชิาเฉพาะ-บงัคบั  

   จาก กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  เป็น  กลุ่มวชิาเฉพาะ-เลือก 

  2.3.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาเฉพาะ ปรับหน่วยกิต จาก 47 หน่วยกิต เป็น 17 หน่วยกิต  

   1. ยา้ยออกจากกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ไปอยูก่ลุ่มวชิาเฉพาะ-บงัคบั  

    จาํนวน 6 รายวชิา  

   2. ยกเลิกรายวชิา จานวน 7 รายวชิา  

   3. เปิดรายวชิาใหม่ จานวน 2 รายวชิา  

  2.3.3 กลุ่มวชิาเฉพาะ-บงัคบั ปรับหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต 65 หน่วยกิต ดงัน้ี 

    1. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาํนวน 6  รายวชิา   

    2.  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา    

    3.  เปิดรายวชิาใหม่ จานวน 11 รายวชิา    

    4.  เปล่ียนรหสัวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

    5.  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

  2.3.4  กลุ่มวชิาเฉพาะ-เลือก ปรับหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต โดยจดั 

ออกเป็น 7 กลุ่ม นกัศึกษาสามารถเลือกรายวชิาจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือ จะเลือก

ขา้มกลุ่มวชิาไดโ้ดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มวชิากายวภิาคศาสตร์ 

1.  เปล่ียนช่ือ/รหสัวชิา จาํนวน 2 รายวชิา   

2.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา   

กลุ่มวชิาชีวเคมี 

1.  เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 1 รายวชิา    

2.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา   

กลุ่มวชิาสรีรวทิยา 

1.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา  

กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนั 

1.  เปล่ียนโครงสร้าง จาํนวน 2 รายวชิา  

2.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

กลุ่มวชิาพยาธิวทิยา 

1.  เปล่ียนช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  
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2.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

กลุ่มวชิาเภสัชวทิยาและพิษวทิยา 

1.  เปล่ียนโครงสร้าง จาํนวน 1 รายวชิา  

2.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

กลุ่มวชิาการยศาสตร์ 

1. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

2.4  เพิ่มรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษจาก 2 รายวชิา 12 หน่วยกิต เป็น 5 รายวชิา   

2.5  สอนเป็นทวิภาษา (Bilingual) หมายถึง สอนดว้ยภาษาไทยสอดแทรกดว้ยภาษาองักฤษ ส่ือ

การสอน เอกสารการสอนและขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ รายวชิาในกลุ่มวชิาเฉพาะ – บงัคบั จาํนวน 10  รายวชิา  

(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาเฉพาะ  47 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาเฉพาะ  48 หน่วยกิต 77 หน่วยกิต 

      - วชิาเฉพาะ-บงัคบั           42 หน่วยกิต          65 หน่วยกิต 

      - วชิาเฉพาะ-เลือก             6 หน่วยกิต          12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2557  วนัพุธท่ี  17 กนัยายน  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

ชีวการแพทย ์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มคําว่า “อาจารย์” เข้าไปในหัวข้อ 8 (8.4) อาชีพที่สามารถ

ประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.12 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

             คณะวทิยาศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

เคมีประยกุต ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวทิยาศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะ

วิทยาศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2548  ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  136  หน่วยกิต  เป็น  135  หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)  จาก  32  หน่วยกิต  เป็น  30  หน่วยกิต   

 2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาชีพ จาก  84  หน่วยกิต  เป็น  85  หน่วยกิต  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

  2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ-บงัคบั  ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก  69  หน่วยกิต  เป็น   

70  หน่วยกิต  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   - เปล่ียนช่ือวชิา  จาํนวน  2  รายวชิา   

   -   เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  2  รายวชิา   

   -   ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน  2  รายวชิา   

   -   ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-เลือก  จาํนวน  1  รายวชิา   

   -   ยา้ยไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพ-เลือกจาํนวน  1  รายวชิา  

   -    ปรับคาํอธิบายรายวชิา  1 รายวชิา 

     -   ปรับจาํนวนหน่วยกิต  จาํนวน  1  รายวชิา   

   -   เปล่ียนวชิาชีพ-บงัคบั  ในแผนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา  
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    2.3.2 กลุ่มวชิาวชิาชีพ-เลือก  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   -   เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  2  รายวชิา   

   -  เปล่ียนช่ือวชิาภาษาองักฤษ  จาํนวน  4  รายวชิา   

   -   ยา้ยไปอยูว่ชิาชีพ-บงัคบั  จาํนวน  1  รายวชิา   

   -   ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั  และเปล่ียนคาํอธิบายรายวชิาจาํนวน 1 รายวชิา   

     - เปล่ียนช่ือวชิา  จาํนวน  1  รายวชิา   

(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  14 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  84 หน่วยกิต 85 หน่วยกิต 

        - วชิาชีพ-บงัคบั           69 หน่วยกิต          70 หน่วยกิต 

        - วชิาชีพ-เลือก          15 หน่วยกิต         15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวทิยาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2557  วนัพุธท่ี  17  กนัยายน  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเคมี

ประยุกต์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้ตัดข้อความใน หมวดที่ 1 ข้อ 8 (8.3) คําว่า “โดยการศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับช้ัน

ปริญญาโทและปริญญาเอก ออก 

2. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา CHM 201 จาก  เคมีเชิงนิเวศน์    เป็น “เคมีเชิงนิเวศ” 

3. Curriculum Mapping หน้า 111  ขอให้กาํหนดจุดดําด้านความรู้  ในทุกรายวชิาเพิม่เติม

ด้วย 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.13 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะศิลปศาสตร์ 

             

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

ภาษาจีน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์  

ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2542  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2544  และ 2553    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1   ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 137  หน่วยกิต  เป็น 139 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะจาก 99 หน่วยกิต  เป็น 103 หน่วยกิต 

  2.3.1 กลุ่มวชิาบงัคบั  ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 63 หน่วยกิต  เป็น 67 หน่วยกิต   

   -  วชิาพื้นฐานทางภาษา  ปรับรหสัวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

   -  ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 3 รายวชิา  

               -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  15  รายวชิา  

   -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 13 รายวชิา  

         - ปรับรหสัวชิา และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 3 รายวชิา 

              -  ปรับรหสัวชิา ปรับช่ือวชิาและปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา 

       2.3.2  กลุ่มวชิาเลือก   

             -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 9 รายวชิา  
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   -  กลุ่มทกัษะทางภาษาขั้นสูง  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 5 รายวชิา  

            -  กลุ่มวชิาสังคมและวฒันธรรม เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา  

                                     -  ปรับรหสัวชิาและปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา  

          -  กลุ่มวชิาภาษาจีนธุรกิจ เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา  

                       - ปรับรหสัวชิาและปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา  

                    -   ปรับช่ือวชิา ปรับรหสัวชิาและปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 3 รายวชิา 

            -    กลุ่มวชิาชีพและอ่ืนๆ  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

                   -  ปรับรหสัวชิา ปรับช่ือวชิา และปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 3 รายวชิา 

 (รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 

 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา     9 หน่วยกิต    9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาบงัคบั  54 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาเลือก             18 หน่วยกิต          18 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาโท             18 หน่วยกิต          18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2557  วนัจนัทร์ท่ี  22 กนัยายน  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1.  ขอให้แก้ไข หมวดที่ 1 ข้อ 11.1   เน่ืองจากไม่ได้เขียนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

พูดถึงเร่ืองจีนน้อยไป  และขอให้นําข้อความในข้อ 11.1 ย่อหน้าที่ 3 “ด้วยเหตุนี้ การ

ปรับปรุงหลกัสูตร.....”  ไปไว้ในข้อ 12 

2.  ขอให้แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชา CHN 111 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1      CHN 112 

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2   และ  CHN 113 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3  ที่เขียนว่า “เรียนรู้

คําศัพท์ประมาณ 300 คํา   400 คํา  500 คํา ”   ตามลําดับ น้ัน  หากนํามารวมกัน จะทําให้

เรียนรู้คํามากเกนิไปหรือไม่ 

3.  รายวชิาสหกจิศึกษา ควรส่งให้นักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศจีน หรือทีบ่ริษัท ซีพี ทีป่ระเทศ

จีน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์และประสบการณ์เพิม่ขึน้ 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

       

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

 คณะเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาลยันวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยอีาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาลยันวตักรรมเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะเทคโนโลยอีาหาร  วิทยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอน

เม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2535  2542  2553 2544 2550 และ 

2555   

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

 2.2   หมวดวชิาเฉพาะ ปรับหน่วยกิต จาก 101 หน่วยกิต เหลือ 94 หน่วยกิต 

 2.3  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับหน่วยกิตจาก 39 หน่วยกิต เหลือ 35 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1)   ตดัรายวชิา  จาํนวน 9 รายวชิา  

   2)  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 

  3)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 10 รายวชิา  

 2.4   วชิาชีพ-บงัคบั ปรับหน่วยกิตจาก 47 หน่วยกิต เป็น 53 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1)  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 7 รายวชิา  

  2)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 9 รายวชิา 

  3)  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก จาํนวน 2 รายวชิา  
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  4)  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

  5)   ยา้ยเป็นวชิาชีพเลือก จาํนวน 1 รายวชิา   

  6)   เปล่ียนช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

 2.5   วชิาชีพเลือก ปรับหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต เหลือ 6 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1)  ตดักลุ่มรายวชิาเลือก จาํนวน 2 กลุ่ม  

  2)  ยา้ยเป็นวชิาชีพบงัคบั จาํนวน 2 รายวชิา  

  3)  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 6 รายวชิา  

  4)  ปรับลดหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา  

           2.6   หมวดวชิาเลือกเสรี  

  1)   ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  2)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

 2.7  หมวดวชิาโท เพิ่มรายวชิา ดงัน้ี 

  1)  เพิ่มรายวชิาเลือก จาํนวน 3 รายวชิา  

  2)   เปล่ียนรหสัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา  

(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  39 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  62 หน่วยกิต 59 หน่วยกิต 

วชิาชีพ-บงัคบั              47 หน่วยกิต              53 หน่วยกิต 

วชิาชีพ-เลือก               15 หน่วยกิต                 6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้

ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2557 วนัจนัทร์ท่ี 22 กนัยายน 2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยอีาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาลยันวตักรรมเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1.  ขอให้แก้ไข คําว่า “ประสารท” เป็น “ประสาท” ในคําอธิบายรายวิชา FTH 108 ความรู้

เบื้องต้นทางเทคโนโลยอีาหาร 1 

2.  ขอให้ขยายความในคําอธิบายรายวิชา FTH 109 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 2    

คําว่า “เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม” ว่าคืออะไร 

3.  ขอให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีวิจัย ของรายวิชา FTH 391 วิธีวิจัยและการวางแผนการ

ทดลอง  ให้มากกว่านี ้

4.  รายวิชา FTH 354 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร   เน้ือหาวิชาไม่ได้กล่าวถึงเร่ือง 

วธีิการด้านการตลาด 

5.  รายวิชา FTH 442 การออกแบบและการจัดการโรงงานอาหาร   เน้ือหาวิชาไม่ได้กล่าวถึง

เร่ือง ผลกระทบของส่ิงแวดล้อม 

6.  ขอให้นํารายวิชา FTH 341 เทคโนโลยีการหมักอาหาร  จาก วิชาชีพเลือก  มาบรรจุไว้ใน 

วชิาชีพบังคับ 

7.  ขอให้ทางหลกัสูตรเน้นเร่ือง  “การแปรรูปผลติภัณฑ์จากข้าว”  ให้มากขึน้ 

8.  Curriculum  Mapping  ควรลดจุดดําลงอกี 

  

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.15 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา

ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลยันวตักรรมสังคม  ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปี

การศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2549 และ 2553   

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 131 หน่วยกิต  เป็น 132 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 90 หน่วยกิต  เป็น 96 หน่วยกิต 

  2.3.1 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต   เป็น 66 หน่วยกิต  

   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- เปิดรายวชิาใหม่   จาํนวน  15 รายวชิา  

- เปล่ียนเน้ือหารายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

- ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน  6  รายวชิา  

  2.3.2 หมวดวชิาเลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต   เป็น 15 หน่วยกิต  

   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน   24   รายวชิา   
- เปล่ียนรหสัรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

- เปล่ียนช่ือรายวชิาและเน้ือหารายวชิาใหม่  จาํนวน  1  รายวชิา  

- เปล่ียนเน้ือหารายวชิาใหม่  จาํนวน  1  รายวชิา  

- ตดัรายวชิาออก   จาํนวน  5  รายวชิา  

- ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน  24  รายวชิา  

- ยกเลิก 3 กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

1. กลุ่มวชิาผูน้าํทางรัฐกิจ   

2. กลุ่มวชิาผูน้าํทางการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

3. กลุ่มวชิาผูน้าํทางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ   

(รายละเอียดปรากฏใน สมอ.08 ดงัแนบ) 
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 3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

- วชิาชีพ  75 หน่วยกิต 81 หน่วยกิต 

ก. วชิาชีพ-บงัคบั  39 หน่วยกิต 66 หน่วยกิต 

ข. วชิาชีพ-เลือก  36 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

- วชิาโท ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  9 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อํานาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณ ฑ์ ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ 

และการเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลยันวตักรรมสังคม  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  27  สิงหาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาผูน้าํทาง

สังคม ธุรกิจ และการเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ

เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1.  หมวดที่ 1 ข้อ 11.1-11.2  เร่ืองสถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาฯ  ข้อความทีเ่ขียนมา ไม่

เกีย่วกบัการจัดทําหลักสูตรนี ้ และไม่ตอบสนองกับสถานการณ์   ทางหลักสูตรควรกล่าวถึง

ผู้นําทางการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไร มีผู้นํามากขึน้

อย่างไร  และจําเป็นต้องเรียนรู้การเป็นผู้นํา และจะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอย่างไร  แล้วนํา 

ข้อ 11 ไปแก้ไขในข้อ 12.1  เร่ืองการพฒันาหลกัสูตร  ด้วย 

2.  ต้องติดตามด้วยว่าเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแล้วทาํงานอะไร 

3.  ขอให้เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  อีก 1 รายวิชา  ซ่ึงเน้ือหาวิชาให้

กล่าวถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในเร่ืองของการเมือง รัฐสภา อย่างไร  ภาครัฐมี

ระบบกํากับดูการเบิกจ่ายพัสดุ  การจัดซ้ือ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างไร เพ่ือให้หลักสูตรมี

ความทันสมัย  ซ่ึงรายวิชา SOI 243 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก ที่มีในหลักสูตรน้ันเป็นคน

ละเร่ืองกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  หลักสูตรนี้เรียนเร่ืองการเมือง และการเมืองไปอยู่ในระดับท้องถิ่น ดังน้ัน ต้องจัดให้

นักศึกษาเรียนเร่ืองท้องถิ่นให้มากขึน้  
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5.  คําอธิบายรายวชิา PSY 311 การพัฒนาตนเอง  PHY 312 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม  SOI 

100 นวัตกรรมทางสังคมและภูมิปัญญา และ รายวิชา  SOI 111  การส่ือสาร และนวัตกรรม

ทางปัญญา  เป็น Abstract  มากเกนิไป ขอให้แก้ไขโดยเขียนเป็นหัวข้อการสอน 

6.  รายวิชา LOS 225 อนาคตศึกษา  ความรู้ยังไม่เพียงพอ ถ้าไม่มีข้อมูล เน้ือหาวิชายังขาด

ข้อมูล หากจะเรียนควรนําไปไว้รวมกบัเร่ืองอ่ืนๆ  

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.16 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต      ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) คณะศึกษาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน       

  2.1.1  เพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต  เป็น 18 หน่วยกิต  (ไม่นบัหน่วยกิต) 

  2.1.2  ปรับจาํนวนหน่วยกิต  จาํนวน 6 รายวชิา  

 2.2  หมวดวชิาแกน   

  2.2.1  เพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 

  2.2.2  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา    

  2.2.3  แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 2 รายวชิา  
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 2.3  หมวดวชิาเฉพาะดา้น  

   2.3.1   เพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต  เป็น 17 หน่วยกิต 

    2.3.2  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา   

              2.3.3  แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา             

 2.4  หมวดปฏิบติัการวชิาชีพ    

  2.4.1  ปรับจาํนวนหน่วยกิต  จาํนวน 2 รายวชิา   

    2.4.2  ตดัรายวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา        

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  ปี

การศึกษา 2556  ไดด้งัน้ี 

   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก 2    

   วชิาเสริมพ้ืนฐาน - 12 หน่วยกิต* 18 หน่วยกิต* 

หมวดวชิาแกน - 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น - 15 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 50 หน่วยกติ 

*ไม่นบัหน่วยกิต 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม  2557 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อใหม้หาวิทยาลยัเสนอเร่ือง

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

   อน่ึง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์ จะมีผลบงัคบัใชก้บันกัศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1.  หมวดที่ 1 ข้อ 11.1-11.2  เร่ืองสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาฯ  ข้อความทีเ่ขียนมา ยัง

ไม่ตอบสนองกบัสถานการณ์    

2.  ขอให้เขียน หมวดที่ 1 ข้อ 12  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ใหม่  ต้องเขียนให้คนอ่าน

เข้าใจได้  

3.  ขอให้แก้ไข คําว่า “ศาสตร์การศึกษา” ใน หมวดที ่1 ข้อ 11.2 

4.  ขอให้แก้ไข จากคําว่า “ครูสอนวิทยาศาสตร์เป็นสาขาที่ขาดแคลน” เป็น “ครูสอน

วทิยาศาสตร์เป็นสาขาอาชีพทีข่าดแคลน”  ใน หมวดที ่2 ข้อ 1.2 

5.  รายวิชา EDS 600 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  เน้ือหาวิชา ยังขาดกระบวนการ

การศึกษาทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับโรงเรียน  และให้กล่าวถึงหน่วยงานต่างๆ 

ว่ามีบทบาทอย่างไร 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการการพยาบาล 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ 

ได้ขอชะลอการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้มา บดัน้ี นักศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวได้สําเร็จ

การศึกษาหมดส้ินแลว้ ในภาคการศึกษาท่ี 3/2556 ในการน้ีทางหลกัสูตร จึงขอแจง้ปิดหลกัสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2556 เป็นตน้ไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนั 

อุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการ

จดัการการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4 เร่ือง ขออนุมัติรายงานการดําเนินการกรณหีลกัสูตรทีม่ีผลการตรวจประเมิน “ไม่ผ่าน” 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัรายงานการดาํเนินการกรณีหลกัสูตรท่ีมีผลการตรวจประเมิน           

“ไม่ผา่น” 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดด้าํเนินการตรวจประเมินการจดัการศึกษานอก

สถานท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยรังสิต ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2556 ได้มีมติ

เห็นชอบผลการประเมิน คือ “ไม่ผา่น” 

   ทั้งน้ี คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํหนดระดบัผลการประเมิน 3 ระดบั และกาํหนดแนว

ปฏิบติัสําหรับกรณี “ไม่ผ่าน” คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้สถาบนัอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาใหม่ในปี

การศึกษาถดัไป หากยงัเปิดรับนกัศึกษาใหม่อยู ่จะไม่รับทราบหลกัสูตรนั้น ทั้งในและนอกสถานท่ีตั้ง นบัตั้งแต่วนัท่ี

แจง้ไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจง้สาํนกังาน ก.พ.ต่อไป นั้น 

   ในการน้ี คณะบริหารธุรกิจ  ไดด้าํเนินการตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยขอปิด

รับสมคัรนกัศึกษาใหม่ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป   ทั้งน้ี ไดจ้ดัทาํรายงานการดาํเนินการ 

ของหลกัสูตรดงักล่าว (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนั 

อุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติังดรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป   

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์  คณะวทิยาศาสตร์   

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต      ขออนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ คณะวทิยาศาสตร์  
    

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์     คณะวทิยาศาสตร์ 

มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความ

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม            

ชีวการแพทย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ลาํดับ

ที่ 

รายช่ืออาจารย์ประจําหลกัสูตร  

(เดิม) 

ลาํดับที ่ รายช่ืออาจารย์ประจําหลกัสูตร  

(ทีข่อปรับปรุง) 

1. รศ. นนัทชยั  ทองแป้น 

(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

1. คงเดิม 

2. อ. ธเนศ  องัศุวฒันากุล 

(ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

 ตดัออก 

2. อ. ทศัวรรณ พุทธสกุล 2. คงเดิม 

(ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

3. ผศ. ธนกร  อยูโ่ต 3. คงเดิม 

5. อ. ยทุธนา  ปิติธีรภาพ 4. คงเดิม 

6. รศ. โอภาส  จุฑาเทพ  ตดัออก 

7. ดร. วรุฒม ์ เอมอุดม  ตดัออก 

   5. อ.ธวชั  แกว้วณัฑ ์
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1 ตุลาคม  2557 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ คณะวทิยาศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

        

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นช่ือสาขาวชิา 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิา จาํนวน 1 หลกัสูตร   

จาก  หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาโซเชียลมีเดียเทคโนโลย ี

เป็น  หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 
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ข้อเทจ็จริง 

1. ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้ขออนุมติัเปิดดาํเนินการหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลย ี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และไดผ้่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลยัใน

การประชุมคร้ังท่ี 1/2557 วนัพุธท่ี 12 มีนาคม 2557 นั้น  

2. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เสนอหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อรับทราบและใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร    

3. สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมี้หนงัสือสอบถามศพัท์บญัญติัของศพัท์ Social 

Media Technology ตามความแจง้แลว้นั้น   

4. ราชบณัฑิตสถานไดน้าํเร่ืองน้ีหารือในคณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศของราชบณัฑิตยสถานพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว้มีมติให้

บญัญติัศพัท ์Social Media Technology วา่ “เทคโนโลยส่ืีอสังคม” 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงานใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวิชา ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี  8/2557  วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม 2557 

 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิา ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์   

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ สถาบนั

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้กาํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยส์ถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติั

โดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 4 ท่าน  ดงัน้ี 

   1. รศ. ดร. จุมพล  หนิมพานิช อนุมติัเม่ือ 22 พฤษภาคม 2556 

   2. ศ. ดร. อเนก  เหล่าธรรมทศัน์ อนุมติัเม่ือ 15 มิถุนายน 2556 

   3. รศ. ดร. ปฐม  มณีโรจน์ อนุมติัเม่ือ 15 มิถุนายน 2556 

   4. ผศ. ดร. นพปฎล  สุนทรนนท ์ อนุมติัเม่ือ 15 มิถุนายน 2556 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อธิการวทิยาลยัรัฐกิจ และคณบดี

บณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของ

อาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
  
   

ข้อพจิารณา 

 การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  

ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ    มหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  

วนัพุธท่ี  1  ตุลาคม 2557 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา สถาบัน               

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

    ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง ขอเสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

คําขอ  

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอรับรองวารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาํหนดระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 

2556   เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวกาํหนดให ้  

สภามหาวิทยาลัยใช้รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และระดับ

นานาชาติ  กรณีท่ีวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณายอมรับ

วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีการดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด เม่ือ

ดาํเนินการรับรองวารสารเสร็จส้ินแล้วให้จดัทาํเป็นประกาศให้ทราบทัว่กนัและแจง้ให้ กกอ.ทราบ ภายใน      

30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศโดยวารสารท่ีสภามหาวทิยาลยัยอมรับใหมี้ผลการบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัจึงขอเสนอรายช่ือวารสารทางวชิาการ  เพื่อใหส้ภามหาวิทยาลยัให้

การรับรอง ดงัน้ี 

 1. วารสาร รังสิตสารสนเทศ (RSU Library Journal)   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  ระบุวา่  

 ข้อ 3.  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลให้สภาสถาบนัอาจพิจารณา

ยอมรับวารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

  (1) มีกาํหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั 

  (2) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วตัถุประสงค์ ขอบเขตของ

วารสาร และสาขาวชิาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ ์

  (3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 

  (4) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้ งผู ้ทรงคุณวุฒิ  (peer 

reviewer) ท่ีพิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวตัถุประสงค์และขอบเขต

ของวารสาร โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหน่วยงานท่ีจดัทาํวารสารอยใูนรายช่ือดว้ย 

  (5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี

ตรง หรือเก่ียวเน่ืองกบัสาขาของบทความ และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 

  (6) วารสารทุกฉบบัมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผูนิ้พนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอก กรณีท่ีบทความมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ใหถื้อวา่เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

  (7) มีบทคดัย่อของบทความท่ีเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ 

กรณีท่ีบทความตีพิมพเ์ป็นภาษาต่างประเทศประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษดว้ย 

  (8) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบ

เดียวกนัในทุกบทความ ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทความและเอกสารอา้งอิง  

  

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ท่ีมีการดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนด  จาํนวน  1  ฉบบั 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ        

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

3.9.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

วทิยาลยัรัฐกจิ 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  วทิยาลยัรัฐกิจ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดําเนินการหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม วทิยาลยัรัฐกิจเป็นไปตามเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.2    หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์  คณะวทิยาศาสตร์ 

  

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดําเนินการหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้
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 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9.3 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  วทิยาลยัรัฐกจิ 

 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยัรัฐกิจ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดําเนินการหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยัรัฐกิจ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.4  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยัรัฐกจิ 

  

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยัรัฐกิจ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดําเนินการหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยัรัฐกิจ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.5 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 กลุ่มวทิยาลยัแพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์  กลุ่มวิทยาลยัแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดําเนินการหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์  กลุ่มวทิยาลยัแพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์

สุขภาพ  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.6    หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความมั่นคงทางไซเบอร์  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาความมัน่คงทางไซเบอร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดําเนินการหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาความมัน่คงทางไซเบอร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.7 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  คณะนิเทศศาสตร์ 

  

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

การเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ี

กาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้ นๆ ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 

เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์  

เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกั งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.8 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  คณะเทคโนโลยอีาหาร   

 วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิา 

ธุรกิจและการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ี

กาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้ นๆ ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 

เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจและการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลยั

นวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.9 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตรประยุกต์  คณะเศรษฐศาสตร์ 

    

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตรประยกุต ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตรประยกุต ์ คณะเศรษฐศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

         

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.10    หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  คณะเศรษฐศาสตร์ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  คณะเศรษฐศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9.11 หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบัณฑิต  คณะทศันมาตรศาสตร์ 

 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต คณะทศันมาตรศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต คณะทศันมาตรศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั University of Malaya, Malaysia 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั  University of Malaya, Malaysia 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยั

รังสิต กบั University of Malaya, Malaysia โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร แลกเปล่ียน

ขอ้มูลและเอกสารดา้นวชิาการ มีกิจกรรมดา้นการวจิยั และหลกัสูตร ร่วมกนั 

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั 

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

University of Malaya, Malaysia 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Kristianstad University, Sweden 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั  Kristianstad  University,  Sweden 
 

ข้อเทจ็จริง 

   1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยั

รังสิต กบั Kristianstad University,Sweden โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา พฒันาหลกัสูตรการศึกษา 

พฒันาโปรแกรมการวิจยั แลกเปล่ียนข้อมูล เอกสาร และประสานโครงการร่วมกัน ทั้ งน้ี ได้มีกิจกรรมท่ีการ

ดาํเนินการไปแล้ว ได้แก่ มีการแลกเปล่ียนนักศึกษา จาก  Kristianstad University, Sweden มาศึกษาท่ี วิทยาลัย

นานาชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต   

   2)   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด          

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Kristianstad University, Sweden 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12  เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั The Art Institutes International  

  LLC, U.S.A. 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั  The Art Institutes International LLC, U.S.A. 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั The Art Institutes International LLC, U.S.A. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษา เขา้ร่วมศึกษา

หลกัสูตรระยะสั้น ณ มหาวทิยาลยัคู่สัญญา การพฒันาร่วมกนัของหลกัสูตรหรือการโอนยา้ยขอ้ตกลงต่าง ๆ  การ

พฒันาร่วมกนัของหลกัสูตรทางการศึกษา  การพฒันาร่วมกนัดา้นกิจกรรมวจิยัทางการตลาด 

   2)   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด          

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั The Art 

Institutes International LLC, U.S.A. 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดดําเนินการใหม่ 
 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสําหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่  โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  
 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

    สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)     

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

  

         

3,500.00 

- 

263,000.00 

 
 

 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2557 วนัพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ตามทีค่ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ขอแก้ไขค่าหน่วยกติในรายวชิาบรรยาย  

จาก 3,000 บาท เป็น 3,500 บาท 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

 



87 

 

3.14    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  3  

  ปีการศึกษา  2557      

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา    ระดบัปริญญาเอก   

 ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา 2557   จาํนวน   15   คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน   15   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่3/2557 

1.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 5 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 4 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 

4.  สาขาวชิาการศึกษา 4 

รวม 15 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  3  

ปีการศึกษา 2557  จาํนวน  15 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ          

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง      วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

4.1   เร่ือง     ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงค์ขอตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2556  

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556   คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 และคร้ังท่ี 2/2557 วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557   ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ  

ของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  มีผลการพจิารณาดงัน้ี 

 2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   ของ     พญ.นพมณี    

ตนัติเวทเรืองเดช  ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   ของ พญ.สุมิตษ์ิตรา  

ปิยะณัตด์ิพูล   ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
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 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.มุกดา  หวงัวีรวงศ ์ 

ประเมินผลใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ พญ.พนิดา  ศรีสันต์ ประเมินผล

ใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ พญ.มิรา  โครานา ประเมินผลให้

ผา่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาอายรุศาสตร์ ของ นพ.บุญธรรม  จิระจนัทร์ ประเมินผล

ใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาการสอนภาษาฝร่ังเศส    ของ    นางสาวปิยสุดา  มา้ไว    

ประเมินผลใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา    

  2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวิชานิติศาสตร์     ของ นายมงคล  เทียนประเทืองชัย    

ประเมินผลใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา   

  2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ของ นายทศนัย  ชุ่มวฒันะ   

ประเมินผลให้ผ่านได้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม  คร้ังท่ี 4/2557  วนัท่ี 

4  พฤศจิกายน 2557    ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ   เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมี

รายนามอาจารยท่ี์สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน 9 คน  ดงัน้ี 
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 -  พญ.นพมณี   ตนัติเวทเรืองเดช ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 -   พญ.สุมิตษ์ิตรา ปิยะณตัด์ิพูล ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 -   พญ.มุกดา  หวงัวรีวงศ ์  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

 -   พญ.พนิดา  ศรีสันต ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

 -   พญ.มิรา  โครานา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

 -   นพ.บุญธรรม  จิระจนัทร์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาอายรุศาสตร์  

 -   นางสาวปิยสุดา  มา้ไว     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการสอนภาษาฝร่ังเศส   

 -   นายมงคล   เทียนประเทืองชยั ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิานิติศาสตร์  

 -   นายทศนยั  ชุ่มวฒันะ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนั  อุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์   รองศาสตราจารยพ์ิเศษ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์   และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย ์   9 คน    ดาํรงตาํแหน่ง    

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  จ ํานวน 9 คน  ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

 

4.2   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาํนวน 7 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   ท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอ่ืน มาก่อน  

มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ จาํนวน 7 คน  ดงัน้ี 

1. นางกฤษณา  ภูตะคาม  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 

2. นายพิมล  เรียนวฒันา  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเคมี 

3. นางวลยัพร  นนัทศุ์ภวฒัน์   ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาการพยาบาล  

4. นางเกศรา เสนงาม  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

5. นางรัชนี  นามจนัทรา  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

6. นางสาวจินตนา  เชิญศิริ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

7. นายประยรู โตสงวน   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาการบญัชี 

  ทั้งน้ี     มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2557  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการ พ.ศ. 2556  หมวด 4 การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน ขอ้ 14 และขอ้ 15 ความวา่  

  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   หรือ

สถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ี

บุคคลนั้นเคยดาํรงอยูก่็ได ้  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
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    ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะนาํมาใช้

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 15 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 14   ให้

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

   15.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิมจาก

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนั

ชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนั

ชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

   15.2        ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  2  ก่อน

นาํเสนอสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาํเนินการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการต่อไป 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลัยรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย์ทั้ ง 7 คน   ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง      วาระการให้ปริญญากติติมศักดิ์  (ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณา 

   ระเบียบวาระด้านวชิาการ ของมหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

5.1  เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญากติติมศักดิ์ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  
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ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิตจะจดัพิธีประสาทปริญญา ประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2558 จึง

พิจารณาเห็นสมควรให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ   แก่ผูท้รงคุณวุฒิผูที้่มีความรู้  ความสามารถ   และมีประวตัิการ

ทาํงานท่ีส่งเสริมการพฒันาแก่สังคมในระดบัประเทศ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  คร้ังท่ี 1/2557  

วนัท่ี 5  พฤศจิกายน 2557   ขอเสนอใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ ดงัน้ี  

 ปริญญากติติมศักดิ์ ประเภทวชิาการ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน  ดังนี้  

- ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาวิชานวตักรรมเกษตร  แก่  ศาสตราจารย ์ระพี   สาคริก       

 ปริญญากติติมศักดิ์ ประเภททัว่ไป แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน  ดังนี้ 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   
  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง แก่  คุณสุเทพ   เทือกสุบรรณ     

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง แก่  คุณรสนา   โตสิตระกูล 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดชั้นสาขาของปริญญา และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2546  ขอ้ 3  

และขอ้ 4   ความวา่ 

  ขอ้ 3  สถาบนัจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิไดเ้ฉพาะในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนันั้น และไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิานั้นแลว้ 

  ขอ้ 4  บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ  มีดงัต่อไปน้ี 

            (1)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป  สาํหรับผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงใชค้วามรู้  ความสามารถใน

สาขาวชิาท่ีจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ินั้น  จนเป็นท่ีประจกัษว์า่ไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม 

สมบูรณ์    และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ       และใหม้อบไดส้าํหรับสาขาวชิาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวชิา 

ศิลปศาสตร์เท่านั้น 

            (2)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภทวิชาการ  สาํหรับผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นนกัวิชาการมีผลงานดีเด่น

เป็นท่ียอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น   และมีผลงานซ่ึงประเมินคุณค่าได้เท่าเทียมกบัผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
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  ทั้งน้ี ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองและเสนอช่ือผูท่ี้สมควรได ้

รับปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนั  เพื่อพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ     ทั้งนี ้ กรรมการได้ให้ข้อพจิารณาเพิม่เติมสําหรับกรณคุีณสุเทพ   

 เทือกสุบรรณ ดังนี้ 

 1.  ในประเด็นจุดยืนและเป้าหมายทางการเมือง  สังคมอาจมีทศันะทีแ่ตกต่างกนัได้  ซ่ึง 

  คณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากติติมศักดิ์ มิได้มุ่งทีจ่ะสนับสนุน หรือคัดค้านใน 

      ประเด็นนี้ 

 2.  คณะกรรมการฯ เน้นและให้คุณค่าของการต่อสู้ทีม่ีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและยดึถือหลกัสันติ 

      อหิงสาอย่างเคร่งครัด  มีกระบวนการส่ือสารสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นํากบัมวลชนได้อย่าง 

  ลกึซ้ึง  และมีการจัดระบบดูแลผู้ร่วมชุมนุม  รวมทั้งประชาชนทีไ่ด้รับบาดเจ็บ และ 

  เสียชีวติ  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความรับผดิชอบอย่างสูงของผู้นําและขบวนการ 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1 เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจําปีการศึกษา 2557 

 ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี 

ลงวนัท่ี  31  พฤษภาคม  พ.ศ.2554    ท่ีกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ทุกรอบ 2 ปี 

(ขอ้บงัคบัขอ้ 9) และกาํหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี โดยมี

วาระคราวละ 4 ปี (ขอ้บงัคบัขอ้ 6) รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อพจิารณา 

 สภามหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ทุกรอบ 2 ปี โดยเร่ิมตน้

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2555 
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 ในเดือนมีนาคม  พ.ศ.2558    จะถึงกาํหนดครบรอบ 2 ปี    ของการประเมินผลการปฏิบติังานของ

อธิการบดี    (ปีการศึกษา 2557) 
 

ข้อเสนอ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั  เร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี   

งานเลขานุการสภามหาวทิยาลยั จึงขอเรียนเสนอต่อสภา เพื่อโปรดอนุมติัการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. อนุมติัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปีการศึกษา 2557 ตามขอ้บงัคบั

สภามหาวทิยาลยัฯ ขอ้ 9 

 2.   อนุมติัใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ชุดท่ีมีศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั เป็นประธาน (ซ่ึงยงัอยูใ่นวาระ 4 ปีตามขอ้บงัคบั ขอ้ 6) ทาํหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังาน

ของอธิการบดี ประจาํปีการศึกษา 2557  โดยใหเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2558 และรายงานผลการ

ประเมินต่อสภามหาวทิยาลยัภายใน 120 วนั (ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558) 
 

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดอนุมติั 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.2 เร่ือง รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวดัของแผนพัฒนามหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2556 

 สาํนกังานวางแผน  ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ไดน้าํเสนอ “ผลการประเมินความสาํเร็จตาม

ตวัช้ีวดัของแผนพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต  ปีการศึกษา 2556” ดงัน้ี 

 1.  ความสาํเร็จของตวัช้ีวดัสําหรับแผนพฒันาระดบัคณะ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 1  ความสาํเร็จของ

ตวัช้ีวดัสาํหรับแผนพฒันาระดบัคณะ  จาํแนกรายคณะ) 

  -  ติดตาม 31 คณะวชิาจากทั้งหมด 31 คณะวชิา  คิดเป็นร้อยละ 100 

  -  ร้อยละความสาํเร็จของตวัช้ีวดัอยูร่ะหวา่ง 44.44  ถึง  97.56  คิดค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 78.15 

  -  ระดบัคะแนนเฉล่ียความสาํเร็จของตวัช้ีวดัจาก 31 คณะวิชาอยูร่ะหวา่ง 2.56  ถึง  4.75 คิดเป็น 

ระดบัคะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ระดบั 4.31 

 2. ความสาํเร็จของตวัช้ีวดัสาํหรับแผนพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 

  -  ติดตามตวัช้ีวดั ทั้งส้ินจาํนวน  44  ตวัช้ีวดั  บรรลุความสาํเร็จจาํนวน  32  คิดเป็นร้อยละ  72.73 

ระดบัคะแนนเฉล่ียความสาํเร็จของตวัช้ีวดัทั้งหมดอยูท่ี่ระดบั 4.59 (รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  ความสาํเร็จของตวัช้ีวดั

สาํหรับแผนพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั จาํแนกตามตวัช้ีวดั) 
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  -  เม่ือจาํแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 ความสาํเร็จของตวัช้ีวดัสาํหรับ

แผนพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั  จาํแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์) พบวา่ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การนาํองคก์รใหข้บัเคล่ือนแบบองคร์วม  ติดตาม 14 ตวัช้ีวดั  บรรลุ  11 ตวัช้ีวดั  

คิดเป็นร้อยละ 78.57 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันามาตรฐานคุณภาพบณัฑิต  ติดตาม 14 ตวัช้ีวดั  บรรลุ  9 ตวัช้ีวดั  คิดเป็น

ร้อยละ 64.29 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาอาจารย ์ติดตาม  4 ตวัช้ีวดั  บรรลุ  2 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 50 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันางานวจิยั งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ติดตาม 6 ตวัช้ีวดั บรรลุ 4 

ตวัช้ีวดั  คิดเป็นร้อยละ 66.67 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาคุณภาพการบริการวชิาการแก่สังคม  ติดตาม  3 ตวัช้ีวดั  บรรลุ 3 ตวัช้ีวดั  

คิดเป็นร้อยละ 100 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การทาํนุบาํรุงและส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม ติดตาม 3 ตวัช้ีวดั  บรรลุ  3 ตวัช้ีวดั  

คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

1.  ด้านการพฒันาอาจารย์ 

 1) การพฒันาดา้นการเรียนการสอน 

 2) การทาํวจิยั / งานสร้างสรรค ์ และการเผยแพร่ 

 3) การสร้างผลงานทางวชิาการและการเผยแพร่ 

 4) การกา้วสู่ตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

2.  ด้านพฒันาหลกัสูตร 

 1) การพฒันาหลกัสูตรทวภิาษา / นานาชาติ 

 2) การพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

3.  ด้านการพฒันานักศึกษา 

 1) การยกระดบัคุณภาพการวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

 2) การพฒันาอตัลกัษณ์ของบณัฑิต / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบผลการรายงาน และมีข้อแนะนําว่าตามยุทธศาสตร์ที ่4 “การพฒันางานวจัิย”  

 คณะสามารถพฒันางานประจําให้เป็นงานวจัิยได้ (R To R – Routine to Research) ซ่ึงเร่ืองนี้

 สามารถศึกษาบทเรียน  ประสบการณ์ได้จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 

6.3 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานวชิาธรรมาธิปไตย (RSU 101) 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555 วนัพุธ ท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2555 ไดอ้นุมติัให้

มหาวทิยาลยัเปิดสอนวชิาธรรมาธิปไตย (RSU 101) ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ระเบียบวาระท่ี 3.2 เร่ืองขออนุมติั

ปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปฯ) 
 

 เน้ือหาวชิาธรรมาธิปไตย มุ่งใหน้กัศึกษามีจิตสาํนึกในการอยูร่่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์ มีพื้นฐานใน

การวเิคราะห์และสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยปัญญา  โดยกระบวนการเรียนการสอน มุ่งเนน้กระบวนการพฒันา

ผูเ้รียนให้ตระหนกัรู้อยา่งใคร่ครวญ สามารถเช่ือมโยงตนเองกบัสรรพส่ิง ธรรมชาติ เพื่อเกิดการพฒันาความรู้ภายใน

ตน เคารพตนเอง เคารพผูอ่ื้นโดยเฉพาะการเคารพเพื่อนมนุษยแ์ละสังคมส่วนรวม หรือเป็นการเรียนการสอนท่ีเรียกวา่ 

จิตตปัญญาศึกษา 
 

 มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดสอนวชิาธรรมาธิปไตยแก่นกัศึกษาชั้นปี 1 ทุกคณะ ทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2556 และไดมี้การพฒันา ออกแบบการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องวชิา 
 

 มหาวทิยาลยัจึงขอรายงานผลการดาํเนินงานวชิาธรรมาธิปไตย (RSU 101) ต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อ

โปรดพิจารณา 

(รายละเอียดตามเอกสารและPresentation) 

 

  ดร.วรชาติ  เฉิดชมจนัทร์  คณบดีคณะกายภาพบาํบดั  ไดร้ายงานเพิ่มเติมใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

 วชิา RSU101 ธรรมาธิปไตย เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบนัเปิดการเรียนการ

สอนมาแลว้รวม 3 คร้ัง  ไดแ้ก่ ภาคการศึกษาท่ี 1 /2556  ภาคการศึกษาท่ี 2/2556  และคร้ังล่าสุดคือภาคการศึกษาพิเศษ

ปีการศึกษา 2557 จากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาพบวา่ ในการจดัการศึกษา 2 คร้ังแรก พบปัญหาและอุปสรรคในการ

จดักระบวนการเรียนรู้และไม่สามารถสร้างสังคมธรรมาธิปไตยไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ในภาคการศึกษาพิเศษ 

ปีการศึกษา 2557 ไดน้าํปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการจดัการเรียนการสอนใน 2 คร้ังแรกมาปรับปรุงใหม่ ดงัน้ี 

 ในการเร่ิมตน้ของการออกแบบการเรียนรู้ ทีมอาจารยผ์ูส้อนไดส้รุปประเด็นท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของ 

ความหมายของ “ธรรมาธิปไตย” เป็นคาํ 3 คือ “ความจริง ความดี ความงาม” โดยการตดัสินวา่เร่ืองใดเป็นความจริง 

ความดี ความงาม ใหพ้ิจารณาตดัสินและวเิคราะห์ดว้ยปัญญา ไม่ใชอ้ารมณ์หรือความรู้สึกในการตดัสินเร่ืองราวหรือ
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ปรากฏการณ์นั้นๆ ในปีการศึกษา 2557 ทีมผูส้อนไดล้งความเห็นให้จดัการเรียนรู้แบบ Project-based approach 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้การอยูร่่วมกนัเป็นสังคม เรียนรู้กรอบแนวคิดของสังคมธรรมาธิปไตยในสถานการณ์จริง

ผา่นการทาํโครงการ ในเทอมท่ีผา่นมา (s/2557) มีโครงการเกิดข้ึน 226 โครงการ เป็นโครงการท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั

และหลากหลายตามความสนใจของนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 

 เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกนัในกรอบสังคมธรรมาธิปไตย ทีมอาจารยผ์ูส้อนไดอ้อกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Activity-based Learning ในประเด็นการเรียนรู้เร่ือง 1) การเรียนรู้ตน้เอง  เขา้ใจผูอ่ื้น 2) การ

ทาํงานเป็นทีม และ 3) ภาวะผูน้าํและอาํนาจ เพื่อเสริมทกัษะและพฒันาความสัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกนัอยา่ง

สร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดพอสังเขปของกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี  

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงภาพรวมของการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชา RSU101 

ธรรมาธิปไตย 

 

กิจกรรมกงลอ้สัตว ์ 4 ทิศ เป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้

เรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติของความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นตวัตน คน้พบปัญหาและอุปสรรคในการใชชี้วติของ

ตนเองและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น พร้อมกบัเรียนรู้ท่ีจะปรับฐานความคิดและความรู้สึกของตนเองเพื่อพฒันา

สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

 กิจกรรมเป็ดชิงพื้นท่ี เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบมาเพื่อนกัศึกษาไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม เรียนรู้และเขา้ใจใน

พลงักลุ่ม รู้จกัวางแผนและออกแบบการทาํงานท่ีเนน้พลงักลุ่มและความสุขจากความร่วมมือกนั เปิดพื้นท่ีการยอมรับ

ความแตกต่าง การเคารพในบทบาทและหนา้ท่ี ใหเ้กียรติผูร่้วมงานและรู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยปัญญากลุ่ม 

 กิจกรรมเลโกเ้จา้ปัญหา เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบมาเพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้เร่ืองของภาวะผูน้าํและอาํนาจ 

เป็นการเรียนรู้ภาวะภายในของผูน้าํ ฝึกฝนการใชอ้าํนาจร่วมกนัมากกวา่การใชอ้าํนาจร่วมท่ีคุน้ชิน สร้างความเขา้ใจ

ในบทบาทของผูน้าํอุดมสติท่ีใชปั้ญญาในการตดัสินบนฐานอาํนาจร่วมท่ีมาจากพลงักลุ่ม 

 กิจกรรมชมภาพยนตร์ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ความงามของชีวติจากภาพยนตร์ เพื่อ

สร้างแรงบนัดาลใจและการตระหนกัรู้ถึงความเป็นไปของชีวติท่ีมีความหลากหลาย 
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รูปท่ี 2 แสดงปรากฏการณ์เด่นท่ีเกิดขึน้ในการจัดการเรียนรู้วิชา 

RSU101 ธรรมาธิปไตย 

  

 กิจกรรมท่ีเป็น Activity-based Learning น้ี หลงัจากการทาํกิจกรรมทุกคร้ัง อาจารยผ์ูส้อนจะนาํถอดบทเรียน

ท่ีไดจ้ากการทาํในแต่ละกิจกรรม เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง (Contemplative Learning) เพื่อเปิดโอกาสให้

นกัศึกษาไดใ้คร่ครวญและสร้างบทเรียนท่ีเป็นการเรียนรู้ของตนเองผา่นการทาํงานของปัญญาท่ีเป็นอตัวสิัยของตน 

(Transformative Learning) นกัศึกษาจะไดร่้วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดเ้รียนรู้ความคิดท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันา

ปัญญาของนกัศึกษาในมิติท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน ในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็น Project-based Approach ทางทีม

อาจารยผ์ูส้อนไดร้วมกลุ่มนกัศึกษา ใหมี้ความหลากหลายเกิดเป็นการเรียนรู้ขา้มศาสตร์นอกพน้จากกรอบความเป็น

วชิาชีพของตน (Interprofessional Education; IPE) ในกระบวนการทาํงานและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัจะทาํ

ใหน้กัศึกษาไดเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีมองความเป็นไปท่ีออกจากนอกตวัไป เห็นการทาํงานร่วมกนัระหวา่งงานทางดา้น

วชิาการ งานพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและเห็นบทบาทและคุณค่าของตนท่ีมีต่อการพฒันาชุมชน ทั้งน้ี เพื่อสร้างการ

รับรู้และความเขา้ใจรวมไปถึงสร้างบทเรียนท่ีมาจากความคิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึน นาํพาใหน้กัศึกษาสามารถท่ีจะ

เป็นพลเมืองท่ีมีความรอบรู้และเขา้ถึงคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 จากการจดักระบวนการเรียนรู้ในวชิา RSU101 ธรรมาธิปไตย พบวา่ หวัใจและจิตวิญญาณของครูเป็นหมุด

เฟืองตวัแรกท่ีสาํคญัท่ีสุด การปรับเปล่ียนทศันคติ วธีิการสอน บทบาทและการยอมรับความแตกต่างในการเรียนรู้

ของนกัศึกษานั้นมีความแตกต่างกนั นกัศึกษาตอ้งการการดูแลท่ีความเขม้ขน้ต่างกนั ดงันั้น การสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ในห้องเรียน  ชุมชนของครูท่ีสอนในวชิาน้ีทุกคน จึงตอ้งไดรั้บการปรับเปล่ียน ดูแลและบ่มเพาะทศันคติใหม่

ของการสร้างการเรียนรู้มากกวา่การมอบความรู้ของครูทุกคน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทีมผูบ้ริหารหลกัสูตรจึงไดส้ร้าง

กลไกการเรียนรู้ของครูเป็นกลุ่มสงัฆะท่ีเรียกวา่ “ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย”์ เกิดเป็นรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้ 

(Professional Learning Community; PLC) เพื่อร่วมคิด ร่วมออกแบบการเรียนรู้ในวิชาน้ีใหมี้ความหลากหลาย และ

สามารถสร้างสังคมธรรมาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนในขณะทาํโครงงานของนกัศึกษาร่วมกนั กระบวนการชุมชนครูเพื่อศิษย ์

เร่ิมจากการจดัอบรมการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นในตวัครู จาํนวน 3 วนั 2 คืน โดยทีมกระบวนการจดักิจกรรม
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การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้วชิา RSU101 เช่นเดียวกบักิจกรรมท่ีจะนาํไปจดักบันกัศึกษา และสร้าง

กิจกรรมเพื่อเปิดพื้นท่ีในการสร้างแรงบนัดาลใจและเยยีวยาความทุกข-์สุขของครูใหก้บัเพื่อนครูดว้ยกนั ขบวนการ

ทั้งหมดน้ีเกิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นมีพลงัเพื่อสร้างการเรียนรู้พฒันากระบวนการเรียนการสอนร่วมกนั 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี ้

  1.  มหาวทิยาลัยรังสิต กาํหนดให้ “สังคมธรรมาธิปไตย”  เป็นเป้าหมาย และให้ความสําคัญ 

 กบั “นวตักรรมการศึกษา” วิชาธรรมาธิปไตย กเ็ป็นผลจากแนวความคิด ดังกล่าว  โดยจัดให้ 

 นักศึกษาได้เรียนพร้อมกนั มีการเรียนการจัดการทีเ่ช่ือมโยงหลายหน่วยงาน   ทั้งฝ่ายวชิาการ  และ 

 ฝ่ายกจิการนักศึกษา ซ่ึงประสบการณ์และบทเรียนการจัดการวชิานีส้ามารถพฒันาและสรุปให้ตก 

 ผลกึเป็นองค์ความรู้ได้ 

  2.  แนวทางการจัดการศึกษาวชิานี ้นับเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลยัรังสิต เพราะการ 

 จัดการศึกษาของประเทศไทยทีผ่่านมา  เน้นการต่อท่อ หรือนําเข้าความรู้จากตะวนัตก ทั้งเป็น 

 การศึกษาแบบอาณานิคม ใช้วธีิถ่ายทอดวชิาต่อเน่ืองมากว่า  100 ปี  จึงจําเป็นต้องปฏิรูป 

 กระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความดี  ความจริง  ความงามได้อย่างแท้จริง  ซ่ึง “การ 

 เรียนรู้”  ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะของคณะครุศาสตร์,  ศึกษาศาสตร์ เท่าน้ัน  แต่เป็นเร่ืองของทุกคณะ  และ 

 ทางมหาวิทยาลยัควรมสีถาบันวจัิยและพฒันาการเรียนรู้  เพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

  3.  เห็นความก้าวหน้าของวชิานี ้ และมีความหวงัว่า การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงอาจจะเร่ิม 

 ทีม่หาวิทยาลยัรังสิต กเ็ป็นได้  จึงขอเสนอให้ทุกคณะนําวิธีการแบบนีไ้ปจัดสอนในคณะของตนอย่าง 

 น้อยคณะละ 1 วชิา  หรืออาจจะพ่วงเร่ือง AEC เพิม่เติม  โดยอาจกาํหนดให้นักศึกษามหาวทิยาลัย 

 รังสิตทุกคนต้องไปเที่ยวประเทศในอาเซียน  1 ประเทศก่อนจบหลกัสูตร  เป็นต้น 

  4.  เน่ืองจากวชิาลกัษณะนี ้ต้องใช้ผู้สอนจํานวนมาก  มีค่าใช้จ่ายสูง เช่นเงินสนับสนุนค่า 

 กจิกรรม หรือโครงงานของนักศึกษา,  ผู้สอนไม่มีโอกาสได้ผลงานวชิาการ หรือขาดการสนับสนุน 

 จากผู้บริหารต่างคณะ  จึงจําเป็นต้องได้รับความเข้าใจและการสนับสนุนอย่างมากจากคณะผู้บริหาร 

 มหาวทิยาลัย  จึงขอฝากให้ฝ่ายบริหารดูแล และสนับสนุนอย่างจริงจัง 

 

6.4 เร่ือง กาํหนดวนัประสาทปริญญา  ประจําปี 2557 

  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบวา่ มหาวทิยาลยัจะ

จดัพิธีประสาทปริญญาประจาํปี 2557     ในวนัอาทิตยท่ี์   22    กุมภาพนัธ์  2558     ณ อาคารนนัทนาการ มหาวทิยาลยั

รังสิต                                         (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.5 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2558 

ตามท่ี มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการปรับเปล่ียนภาคการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  แลว้นั้น  

ฝ่ายวชิาการ  โดยสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ  สาํนกังานทะเบียนและสาํนกังานบญัชีไดห้ารือกนั เร่ือง การกาํหนดวนั

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษา  และเพื่อประชุมงบการเงินแลว้นาํเสนอรายงานทางการเงินใหก้บัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)ไดท้นัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ ดงันั้น งานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  จึงขอเสนอกาํหนดการ

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ.2558  โดยจะจดัการประชุม ณ ห้องประชุม 801  ชั้น 8  

อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 
 

ลาํดับที ่ วนั  เดือน  ปี 

คร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  18   กุมภาพนัธ์  2558 

คร้ังท่ี  2/2558 วนัพุธท่ี  20   พฤษภาคม  2558 

คร้ังท่ี  3/2558 วนัพุธท่ี  22   กรกฎาคม   2558 

คร้ังท่ี  4/2558 วนัพุธท่ี  23   กนัยายน    2558 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.6 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

ตามท่ี สภามหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัพุธท่ี 18 มิถุนายน 2557 

มีมติอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิต เปิดดาํเนินการหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
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มหาวิทยาลยัรังสิต ไดส่้งหลกัสูตรดงักล่าว ให้คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทยแ์ผน

จีน พิจารณารับรองสถาบนัการศึกษาท่ีได้ดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557) เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 นั้น 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแ์ผนจีน ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 8-5/2557 เม่ือวนัอังคารท่ี 30 กันยายน 2557 มีมติรับรองวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 

มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต  โดยให้เปิด

ดาํเนินการตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 
 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงขอแจง้มายงัสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ การเปิด

ดาํเนินการหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2556   

ภาคการศึกษาที ่ S (ภาคพเิศษ) ปีการศึกษา  2557  และภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2557 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษา

ท่ี  3  ปีการศึกษา 2556  ภาคการศึกษาท่ี  S (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา  2557 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2557  

จาํนวน  265  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 265 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

3/2556 

ภาคการศึกษาที ่ 

S (ภาคพเิศษ) /2557 

ภาคการศึกษาที ่ 

1 /2557 

รวม 

1.  วทิยาลยัดนตรี 1 - - 1 

2.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 18 - 18 
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คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

3/2556 

ภาคการศึกษาที ่ 

S (ภาคพเิศษ) /2557 

ภาคการศึกษาที ่ 

1 /2557 

รวม 

3.  คณะเภสชัศาสตร์ - 15 - 15 

4.  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 20 - 20 

5.  คณะกายภาพบาํบดั - 21 - 21 

6.  คณะวทิยาศาสตร์ - 4 - 4 

7.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ - 5 - 5 

8.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ - 14 - 14 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 3 - 3 

10. คณะศิลปะและการออกแบบ - 1 - 1 

11.  คณะบริหารธุรกิจ - 2 - 2 

14.  คณะนิเทศศาสตร์ - 44 - 44 

15.  คณะศิลปศาสตร์ - 1 - 1 

16.  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ - 83 - 83 

22.  วทิยาลยันานาชาติ - 16 - 16 

17.  คณะนิติศาสตร์ - 1 - 1 

18.  สถาบนัการบิน - 3 - 3 

19.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ - - 13 13 

รวม 1 251 13 265 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 3  

ปีการศึกษา 2556  ภาคการศึกษาท่ี S (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2557  จาํนวน  

265  คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ S  

  (ภาคพเิศษ) ปีการศึกษา  2557  และภาคการศึกษาที ่ 1   ปีการศึกษา  2557  

 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี  S (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา  2557 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 169 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด 

ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  169 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

S (ภาคพเิศษ) /2557 

ภาคการศึกษาที ่ 

1/2557 

รวม 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่ 1 - 1 

2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 2 - 2 

3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 1 - 1 

4. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 - 7 

5. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     4 - 4 

6. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

8 - 8 

7.  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 - 1 

8.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 10 - 10 

9. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

8 - 8 

10. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 9 - 9 

11. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและ 

      การบริการ 

2 - 2 

12. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 54 - 54 

13. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 24 - 24 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

S (ภาคพเิศษ) /2557 

ภาคการศึกษาที ่ 

1/2557 

รวม 

14. สาขาวชิาบญัชี 2 - 2 

15. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 6 - 6 

16. สาขาวชิาการออกแบบ 12 - 12 

17. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 - 1 

18. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 8 - 8 

19. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน - 9 9 

รวม 160 9 169 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี  S (ภาคพิเศษ) 

ปีการศึกษา  2557 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 169 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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