
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2554 
วนัพฤหัสบดีที ่  26  มกราคม  2555 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  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. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น    กรรมการ 
10. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์     กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม  กรรมการ 
12 ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร     กรรมการ 
13. ดร.ทศพร  ศิริสัมพนัธ์     กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 
15. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์     กรรมการ 
2. นายพิชยั  วาศนาส่ง     กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์     รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและ 
        แผนการเงิน 
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3. นายอ านวยวุฒิ สาระศาลิน    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สืบแสง  พรหมบุญ   รองอธิการบดีฝ่ายยทุธศาสตร์องคก์ร 
6. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
8. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
9. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั    ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ 
10. นายวฒิุพล  อินทรเทวี     ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ   ผูอ้  านวยการส านกังานประชาสัมพนัธ์ 
12. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.35 น. 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง รายงานภาพรวมผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยของมหาวิทยาลยัรังสิต 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผูอ้  านวยการส านกังานบริหารโครงการก่อสร้าง  ไดน้ าเสนอ 
วดีิทศัน์  รายงานความเสียหายของมหาวทิยาลยัรังสิต อนัเน่ืองจากอุทกภยั ระหวา่งปลายเดือนตุลาคม  ถึงตน้
เดือนธนัวาคม  2554  ซ่ึงประมวลความเสียหายได ้ ดงัน้ี 
  งานสถาปัตยกรรม  งานระบบประกอบอาคาร   430 ลา้นบาท 
  งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั       30 ลา้นบาท 
  วสัดุส านกังานและคอมพิวเตอร์      20 ลา้นบาท 
  อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการ     200 ลา้นบาท 
  งานภูมิสถาปัตยกรรม       20 ลา้นบาท 
    รวม     700 ลา้นบาท 
  มูลค่าความเสียหายดงักล่าว  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ  ยนืยนักบับริษทัประกนัภยัเพื่อ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
  ส่วนการซ่อมแซมท่ีส าคญั เช่น ระบบไฟฟ้า  หมอ้แปลง  ระบบ MDB ไฟฟ้าของอาคาร  ระบบ
โทรศพัท ์ จะแลว้เสร็จประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2555  ส่วนงานปรับปรุงอาคารท่ีเสียหาย จะแลว้เสร็จ
ภายใน  15  พฤษภาคม 2555 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และร่วมแสดงความเสียใจและให้ก าลงัใจแก่ผู้บริหารมหาวทิยาลัยรังสิต ไว้  
 ณ โอกาสนี้ 
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1.2  เร่ือง รายงานกจิกรรมวนัสถาปนามหาวทิยาลัยรังสิต  ครบรอบ  27 ปี 
   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม   ไดร้ายงานท่ีประชุมทราบวา่    เน่ืองจาก วนัท่ี 25   
มกราคม 2555  เป็นวาระวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรังสิต ครบรอบ  27 ปี  มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดักิจกรรม 
หลายอยา่งต่อเน่ือง  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  จนถึงเวลา 22.00 น.  โดยกิจกรรมในวนัสถาปนามหาวทิยาลยัปีน้ี   
ประกอบดว้ย 

1. พิธีบวงสรวงองคสุ์ริยะเทพ  ซ่ึงเป็นเทพแห่งแสงสวา่งและความส าเร็จ  โดย 
ประกอบดว้ยพิธีพราหมณ์   พิธีพุทธ   ทั้งแบบไทย และแบบมอญ  หรือรามญั  และมีการแสดงพื้นเมืองของ
ชาวมอญ  เน่ืองจาก จงัหวดัปทุมธานีเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวมอญมาแต่โบราณ  ซ่ึงกิจกรรมน้ีถือเป็นส่วน
หน่ึงของการอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

2. พิธีเปิดสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมของมหาวทิยาลยั ช่ือ RSU. Wisdom TV. ซ่ึงเร่ิม 
ออกอากาศตั้งแต่วนัท่ี  25  มกราคม  โดยออกอากาศ  24 ชัว่โมง  สามารถรับชมไดท้างช่อง 47 ส าหรับผูช้ม
ท่ีติดตั้งจานส้ม (IPM) 

3. พิธีเฉลิมฉลองวนัปีใหม่ของบุคลากร  และเป็นวนัคืนสู่เหยา้ของศิษยเ์ก่า 
4. การเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น  และบุคลากร “จิดอาสาดีเด่น”  ท่ีอุทิศตนเพื่อ 

ช่วยเหลือมหาวทิยาลยัและชุมชนเมืองเอกในช่วงน ้าท่วมใหญ่ปี 2554 
   จึงขอรายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ  และรับชมบรรยากาศของงานผา่นวีดิทศัน์ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

1.3  เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที ่1   
   ปีการศึกษา 2554 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาค
การศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  จ านวน  1 คน  โดยบณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียนไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่างๆ และรับรองวา่ ร.ต.อ.พชร  สันทดั ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ในภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีการศึกษา 2554 
 

ข้อเสนอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 4/2554  เร่ือง  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัรังสิต     เพื่อโปรดพิจารณา และสภามหาวิทยาลยัได้อนุมติัตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต เสนอ  ณ 
วนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2554 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

   ด้านวชิาการฯ  คร้ังที ่3/2554  วนัพุธที ่ 21  กนัยายน  2554 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

คร้ังที ่2/2553  โดยไม่มีการแก้ไข  ทั้งนี ้ประธานขอให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติว่า หากกรรมการ 
ท่านใดพบเห็นประเด็น หรือข้อความทีค่วรแก้ไขเพิม่เติมในภายหลงั  ก็ขอให้ท าบันทกึแจ้ง 
เลขานุการสภามหาวทิยาลัย  เพือ่ด าเนินการภายใน  10 วันนับจากวนัประชุมกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั 

 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ  (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  สาขาวชิานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติแต่งตั้ งผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะ  หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  เพื่อใหท้  าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ 
ข้อเทจ็จริง 
  1. คณะนิติศาสตร์ ขอแต่งตั้ง นายไกรสร บารมีอวยชยั ใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใน
หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต เพื่อท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ระบุวา่ “ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบนัเท่านั้น ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบนัหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบ การณ์
สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ 
เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ต าแหน่งระดบั 9 ขั้นไป ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด”    
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม    
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 

ข้อพจิารณา 
  การขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ไดผ้่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2554  เม่ือวนั
พุธ ท่ี  7 กนัยายน 2554 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัแต่งตั้ง นายไกรสร บารมีอวยชยั ใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในหลกัสูตร
นิติศาสตรมหาบณัฑิต  ท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ เพื่อ
น าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
3.2 เร่ือง ขออนุมัตเิปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 
3.2.1 หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ 

     
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตร
ดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะเภสัชศาสตร์ 
   
ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ 
มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
      1.1 มีความสามารถในการคน้ควา้และวจิยัทางดา้นเภสัชศาสตร์ เพื่อใหเ้กิดการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 
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      1.2  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ามารถด าเนินการวิจยั อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
แกปั้ญหาต่างๆโดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
      1.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพฒันาวชิาการเภสัชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ
การเรียนการสอน สามารถถ่ายทอดส่ือสารความรู้ดา้นเภสัชศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

    2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

 
  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  9  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  9  คน  โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  1.1   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 1.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
ศึกษารายวชิา 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 
- 

48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 1.2 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรี 
ศึกษารายวชิา 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

 
 
- 

72 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
ศึกษารายวชิา 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
 

12 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.2 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรี 
ศึกษารายวชิา 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

24 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 
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  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
  
ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 วนัจนัทร์ท่ี 22 สิงหาคม 2554 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554   
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตร
ดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติั การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ  ดังนี ้
   1. ขอให้น าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว
ต่อคณะกรรมการฯ    เน่ืองจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าต้องมี
เพยีงพอเพือ่รองรับงานวจัิยของนักศึกษาด้วย 
   2. การเขียนข้อความ ในหน้า 5 ข้อ 12  การพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของสถาบัน ต้องเขียนให้มีความชัดเจน  และค าว่า “มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการข้ันสูง”  
ควรแก้ไขเป็น   “มีความรู้ความสามารถ”    



 8 

   3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหม่ 
เน่ืองจากมีหลายวชิาทีย่งัไม่ถูกต้อง 
   4. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping ใหม่ เน่ืองจากการท า Mapping ไม่ควรให้
เหมือนกนัทุกวชิา  และการท าจุดด า ต้องสามารถประเมินผลได้ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะเภสัชศาสตร์ 
     

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตร  
มหาบณัฑิต  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ 
   
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555) คณะเภสัชศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่อผลิตนกัวิจยัและนกัวชิาการดา้นเภสัชศาสตร์ ผูมี้ความรู้ความสามารถ
ในระดบัสูง เพื่อเป็นนกัวิจยัและนกัวชิาการ 

1.2 เพื่อส่งเสริมการคน้ควา้และวจิยัดา้นเภสัชศาสตร์ อนัจะเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาในดา้นเทคโนโลยีเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยาในประเทศในการควบคุมมาตรฐานและความ
ปลอดภยัของยาและการผลิตเภสัชภณัฑจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองดา้นยา
ตามนโยบายแห่งชาติ 

1.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพฒันาวชิาการเภสัชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ
การเรียนการสอน                             
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    2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

รายละเอยีด 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก 1   
ศึกษารายวชิา - - 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2   
ศึกษารายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
    หมวดวชิาบงัคบั -  9 หน่วยกิต 
    หมวดวชิาเลือก - 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  9  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  9  คน  โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 15 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  1.66   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2555 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 วนัจนัทร์ท่ี 22 สิงหาคม 2554 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554   
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบณัฑิต  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
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ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ  ดังนี ้
   1. การระบุในหมวดที่ 1 ข้อ 8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
ระบุไว้กว้างเกนิไป ต้องแก้ไขใหม่ 
   2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping   และค าอธิบายรายวชิา  ใหม่  
   3. ขอให้เพิม่รายวชิาด้าน  Good  Manufacturing  Practice  (GMP) 
    4. การเขียนข้อความ ในหน้า 5 ข้อ 12  การพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับ
พนัธกจิของสถาบัน ต้องเขียนให้ชัดเจน   สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์  และต้องมีรายวชิาในหลกัสูตรรองรับ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.3 หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะบัญชี 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะบญัชี 
      

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะบญัชี 

มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
     1.1  เพื่อสร้างบัณฑิตวิชาชีพบัญชีท่ีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมี

จริยธรรมวชิาชีพ 
     1.2 เพื่อพฒันาบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบญัชีและรอบรู้ใน

ศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถส่ือสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารและสังคม 
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     1.3   เพื่อปลูกฝัง และฝึกหัดให้บณัฑิตเป็นผูมี้วิสัยทัศน์กวา้ง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรครั์กการแสวงหาความรู้ มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

     1.4  เพื่อพฒันาความสามารถของบัณฑิตในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาต่างประเทศเพื่องานบญัชีและการติดต่อส่ือสารในระดบัสากล  
 
   2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 1 คน และปริญญาโท 4 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 50 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 : 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
  
ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะบญัชี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554 วนัพฤหสับดีท่ี 22  
กนัยายน 2554 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือนนัทนาการ   2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ               96 หน่วยกติ 
    วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  48  หน่วยกิต 
 วชิาชีพ  48  หน่วยกิต 
- วชิาชีพ-บงัคบั  39 หน่วยกิต 
- วชิาชีพ-เลือก                      9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 
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 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554   
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะบัญชี เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติ  การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะบญัชี  เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ  ให้ทางหลักสูตรจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาต่างชาติ  ทั้งนีไ้ม่ควรมีรายวชิาวรรณคดีไทย  
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.4 หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะการแพทย์แผนตะวนัออก 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผน
ไทยบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
        

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะการแพทย์
แผนตะวนัออก  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
      1.1    เพื่อผลิตผูป้ระกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย 
เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภไ์ทย สู่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ 
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      1.2 เพื่อผลิตบุคลากรในด้านวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย ท่ีมี
ความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นสุขภาพในประเทศ 
      1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการปรับประยุกต์องค์ความรู้สากล 
และพฒันาภูมิปัญญาไทยใหเ้หมาะสมกบัระบบสุขภาพไทยในปัจจุบนั 
      1.4    เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรมและจริยธรรมสามารถเป็นผูน้ าชุมชน
ดา้นสุขภาพได ้

2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

    

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  12  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโท  8 คน และ
ปริญญาตรี 4 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 60  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  5   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ 
นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    37 หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพ    67 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการ และให้การรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะ 
กรรมการ   ดงัน้ี 
 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2554 วนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 2554 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554   
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรการแพทย์
แผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย
บณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ  ให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุข เกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย ในข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยกรรมการได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพิม่เติม  ให้มหาวิทยาลยั 
 รับไปพจิารณา ศึกษา ดังนี้ 

1. การผลติแพทย์ในรอบ  100 ปีทีผ่่านมา (ค.ศ.1910-2010) มีค่าใช้จ่ายสูงมาก 
รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์  ซ่ึงเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช้
งบประมาณเพือ่การนี ้ สูงถึง  17% ของ GDP แต่กไ็ม่มีหลักประกนัว่าได้สร้าง
ระบบบริการสุขภาพทีด่ี  ทั้งยงั ได้กลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกจิและการเมือง
ตามมา 
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2. เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.2011  คณบดีของ Harvard School of Public 
Health ได้น าเสนอแนวคิดใหม่ในการผลติบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยให้ปรับแนวคิดการผลติจาก Science Based เป็น System Oriented คือ
นอกจากไม่ทิง้วทิยาศาสตร์แล้ว  ยงัต้องไปดูทีต่ัวระบบ  โดยเฉพาะระบบบริการ
ทีโ่รงพยาบาลชุมชน จึงขอให้มหาวิทยาลยัรับแนวคิดนีไ้ปศึกษาพจิารณาต่อไป 

 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

3.3.1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

   
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

      
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตร  
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2545  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551  

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานส าหรับวศิวกรรมโยธา ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 3 รายวชิา 
    2.2  กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้างและกลศาสตร์ ปรับค าอธิบายรายวชิา   
     จ านวน 2 รายวชิา 
     2.3  กลุ่มวชิากลุ่มวชิาการบริหารงานก่อสร้าง ปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา 
     2.4  หมวดวชิาวศิวกรรมปฐพี ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 3 รายวชิา 

 
 
 

    (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 

 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้าง
หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2555 

แบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จ
ปริญญาโท 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 
 
- 
- 

12 หน่วยกติ 
36 หน่วยกติ 

 
 
- 

3 หน่วยกติ 
9 หน่วยกติ 
36 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ        48 หน่วยกติ 

แบบ 2.2 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จ
ปริญญาตรี 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

 
 
- 
- 

24 หน่วยกติ 
48 หน่วยกติ 

 
 
- 

 6 หน่วยกติ 
         18 หน่วยกติ 

48 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ          72 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 

การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ  ดังนี ้
   1. ขอให้น าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว 
ต่อคณะกรรมการฯ      
   2. รายวิชาพืน้ฐานส าหรับวิศวกรรมโยธา เช่น CEN 601  ความน่าจะเป็น สถิติและการ
ตัดสินใจ  ไม่ควรบรรจุไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากเป็นวิชาที่ง่ายเกินไป 
นักศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองได้ 
   3. หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา ควรตัดออกบ้าง ต้อง
ระบุเฉพาะข้อมูลทีส่ามารถประกอบอาชีพได้ และต้องมีรายวชิาในหลกัสูตรรองรับ  
   4. ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร และ ข้อ 12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2   ต้องเขียนถึงสถานการณ์ที่สะท้อนความน่าสนใจของ
หลกัสูตร 
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   5. ค าว่า “CFD” ในค าอธิบายรายวิชา CEN 643 การค านวณพลศาสตร์ของของไหล 
ไม่ใช่ค าศัพท์มาตรฐาน ดังน้ันขอให้ใส่ค าเต็ม 
   6. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ถูกต้อง 
   7. รายวิชา CEN 647 วิศวกรรมสึนามิ  และ CEN 648 วิศวกรรมพายุและพายุคลื่น ควร
รวมกนัเพือ่จะได้เพิม่รายวชิาด้านอืน่ๆ  ให้แก่นักศึกษาได้มากขึน้ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปี
การศึกษา 2535 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542 และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานส าหรับวศิวกรรมโยธา ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 3 รายวชิา 
    2.2 กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้างและกลศาสตร์  ปรับค าอธิบายรายวชิา   
     จ านวน 2 รายวชิา 
     2.3 กลุ่มวชิากลุ่มวชิาการบริหารงานก่อสร้าง ปรับจ านวนหน่วยกิต  ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 4  รายวชิา 
     2.4 หมวดวชิาวศิวกรรมปฐพี  ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 3 รายวชิา 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

 

จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก2       
ศึกษารายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ 12  หน่วยกิต - - 
หมวดวชิาบงัคบั - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทาง 
เศรษฐกจิ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลกัสูตร  ใหม่  
 เน่ืองจากทีเ่ขียนไว้ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของ 
หลกัสูตร  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.3  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ 
  
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัย
วศิวกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอน
เม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 หมวดวชิาบงัคบั  
      - เปิดรายวชิาใหม่ จ านวน 1 รายวชิา  

     - ยกเลิกรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา   
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     2.2  หมวดวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา  
       - ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 0 หน่วยกิต 
      - ยกเลิกหมวดวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา และยา้ยรายวชิาไปอยูใ่นหมวดวชิาเลือก 
     2.3 หมวดวชิาเลือก  
      - ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 3  หน่วยกิต  เป็น 12  หน่วยกิต 
      - เปิดรายวชิาใหม ่จ านวน 1 รายวชิา 
  

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2552 ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

 แผน ก แบบ ก2    
ศึกษารายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - - 
 หมวดวชิาบงัคบั - 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 หมวดวชิาบงัคบัเฉพาะทาง
สาขา 

- 9 หน่วยกิต - 

 หมวดวชิาเลือก - 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร  

มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัย
วศิวกรรมศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการ
รับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทาง 
เศรษฐกจิ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลกัสูตร  ใหม่   
เน่ืองจากทีเ่ขียนไว้ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของ 
หลกัสูตร  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
  คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
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ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการ 

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2549   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวิชา จาก สาขาวิชาการท่องเท่ียว เป็น สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 

2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 39 หน่วยกิต เป็น  
36 หน่วยกิต 

2.3 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จากเดิม จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–
ปฏิบติั) เป็น จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–การศึกษาดว้ยตนเอง) 

2.4 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ปรับช่ือและค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
ไดแ้ก่ 

 จาก TSM 500  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 เป็น TSM 500 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6) 

2.5 ปรับปรุงหน่วยกิตในหมวดวิชาบงัคบั จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
ดงัน้ี 
2.5.1 กลุ่มวชิาบงัคบั   

1. ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 3 รายวชิา 
2. เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา  

  3.    ควบรวม 2 รายวชิา ใหเ้ป็น 1 รายวชิา 
  4.   ปรับช่ือและค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา  
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2.5.2 กลุ่มวชิาเลือก  
1.   ปรับลดจ านวนหน่วยกิต แผน ข. จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

1) ยกเลิกรายวชิา 7 รายวชิา   
2) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา   
3) ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 

   4)   ควบรวมรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา 
   5) ปรับช่ือวชิา   จ  านวน 1 รายวชิา 

  6) ปรับช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา 
2.5.3 หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
  1. ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต แผน ข จาก 3 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
 2. เปิดรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่  
  TSM 697 การสอบประมวลความรู้ 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร
เดมิ ปีการศึกษา 

2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555   

แผน ก แบบ ก 2    
หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข    
หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 3 – 6 

หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

การสอบประมวล
ความรู้ 

- - - 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ   ไดผ้่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2554  วนัจนัทร์ท่ี 24 
มกราคม 2554   
  2. คณะกรรมการวชิาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2554  วนัพุธท่ี  7 กนัยายน 2554 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการ   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ   
เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตร
ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หมวดที่ 1 ข้อ 8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  ข้อความที่เขียน
มายงัไม่ใช่อาชีพ ดังน้ันขอให้แก้ไขใหม่ ให้เขียนเป็นบุคคลทีป่ระกอบอาชีพ เช่น  การประกอบอาชีพอิสระ  ต้อง
แก้ไขเป็น  ผู้ประกอบอาชีพอสิระ  หรือ  ด าเนินธุรกจิ ต้องแก้ไขเป็น นักธุรกจิ   เป็นต้น 
 2. ขอให้แก้ไข ข้อ 12  ผลกระทบจากข้อ 11.1 – 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตร ฯ   เน่ืองจาก
ข้อความทีเ่ขียนในหลกัสูตรไม่สะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร 
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 3. ขอให้แก้ไขค าว่า “เพื่อให้บัณฑิตสาขาต่างๆ” ที่เขียนไว้ในข้อ 12.1 หน้า 13  เป็น 
“นักศึกษาทีจ่บการศึกษาจากสถาบันต่างๆ” 
 4. รายวิชา TSM 631 การจัดการการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดให้เป็นรายวชิา   แต่ในหลกัสูตรควรเพิม่รายวชิาทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรม  
 5. รายวิชา TSM 634  ความเส่ียงและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการบริการ   เมื่อ
อ่านค าอธิบายรายวชิาแล้วยงัไม่สะท้อนถึงส่ิงเหล่านี ้ ควรพูดถึงด้านความเส่ียงให้ชัด เจน 
 6. รายวชิา MGT 631 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   MGT 632 การจัดการและพฤติกรรม
องค์การ  TSM 607  การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ  และ TSM 613 การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพืน้ที่    ใส่จุดด าใน Curriculum Mapping  มากเกินไป จะท าให้ประเมินผลยาก ควร
ปรับให้เหมาะสม 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.5 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

       
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2531   และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2546 2551  และ 2552 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1  ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิาจาก หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั) เป็น 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติัการ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.2 ปรับปรุงรายวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดศึกษาทัว่ไป 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
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2.3 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 
2.3.1 เปล่ียนช่ือวชิาและปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 

จาก GEN 133 การเขียนแบบงานวศิวกรรม (Engineering Graphics) 3(2-3-6) 
เป็น GEN 133 เขียนแบบวศิวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-3-6) 

2.3.2  ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา 
 IEN 361  วสัดุวศิวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6) 
 CPE 252  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกร  
            (Computer Programming for Engineer 3(2-2-5) 

2.4 วชิาชีพ-บงัคบั ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต 
 2.4.1 ยกเลิก 1 รายวชิา 
  EEN 201  คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า  
   (Electrical Engineering Mathematics) 3(3-0-6) 
 2.4.2 เปล่ียนช่ือวชิา จ  านวน 2 รายวชิา 
  จาก EEN 211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิตอล  
    (Digital Circuits and Logic Design) 3(3-0-6)  
  เป็น EEN 211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิตอล  
   (Digital Circuits and Digital Logic Design) 3(3-0-6) 
  จาก EEN 217  ปฏิบติัการออกแบบตรรกดิจิตอล 
   (Digital Design Laboratory) 1(0-3-2)   
  เป็น EEN 217 ปฏิบติัการออกแบบตรรกดิจิตอล 
   (Digital Logic Design Laboratory) 1(0-3-2) 
 2.4.3 เปล่ียนช่ือวชิาและปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา 
  จาก EEN 341 สนามและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
   (Electromagnetic Fields and Waves) 3(3-0-6) 
  เป็น EEN 341 วศิวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
   (Electromagnetic Fields Engineering) 3(3-0-6)  
 2.4.4 ยา้ยไปเป็นวชิาชีพบงัคบั-เฉพาะแขนง จ านวน 3 รายวชิา 
  TEN 442 โครงข่ายการส่ือสารและสายส่ง 
   (Communication Networks and Transmission Lines) 3(3-0-6) 
  EEN 469 ระบบไฟฟ้าก าลงั 1 (Electrical Power System I) 3(3-0-6) 
  EEN 302 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)  
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 2.4.5 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 4 หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต จ านวน 1 รายวชิา 
  EEN 495 โครงงานสหกิจส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 
   (Cooperative Project for Electrical Engineering) 3(0-9-5) 
 2.4.6 ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก และปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 
  GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา 
   (Preparation for Cooperative Education) 1(0-2-1) 

    2.5 วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 13 หน่วยกิตเป็น  
     25 หน่วยกิต 

 2.5.1 แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  
  ยา้ยจากวชิาชีพ-บงัคบั 1 รายวชิา 
  EEN 469 ระบบไฟฟ้าก าลงั 1 (Electrical Power System I) 3(3-0-6) 
  ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก 3 วชิา 
  EEN 462 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั (Power Electronics) 3(3-0-6) 
  EEN 472 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering) 3(3-0-6) 

     EEN 479 วศิวกรรมโรงจกัรผลิตไฟฟ้า (Electrical Power Plant Engineering)  
                3(3-0-6) 
     2.5.2  แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  
      ยา้ยจากวชิาชีพ-บงัคบั 2 รายวชิา 

    TEN 442 โครงข่ายการส่ือสารและสายส่ง (Communication Networks  
     and Transmission Lines) 3(3-0-6) 

      EEN 302 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) 3(3-0-6) 
      ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก 2 วชิา 
      TEN 423 การส่ือสารดิจิตอล (Digital Communications) 3(3-0-6) 
      TEN 430 หลกัการส่ือสารไร้สาย (Principles of Wireless  
       Communications)   3(3-0-6) 

2.5.3 เพิ่มแขนงวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 แขนง จ านวน 9 รายวชิา 
 EEN 352 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 2 (Engineering Electronics II) 3(3-0-6) 
 EEN 416 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ (VLSI Design) 3(3-0-6) 
 EEN 425 อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร (Communication Electronics) 3(3-0-6) 
 EEN 434 กระบวนการสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing) 3(3-0-6) 
 EEN 454 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 3 (Engineering Electronics III) 3(3-0-6) 
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 EEN 455 ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 2  
  (Electronic Engineering Laboratory II) 1(0-3-2) 
 EEN 462 การออกแบบระดบัสูงของระบบดิจิตอล 
  (High Level Design for Digital Systems) 3(3-0-6) 

      EEN 457 การออกแบบระบบควบคุมแบบฝังตวั 
       (Embedded System Design) 3(3-0-6) 
      EEN 458 การออกแบบวงจรกรองสัญญาณ (Filter Design) 3(3-0-6) 
      2.6 วชิาชีพ-เลือก  
       2.6.1 ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา 
        TEN 429 การส่ือสารเคล่ือนท่ี (Mobile Communications) 3(3-0-6) 
        TEN 431 โครงข่ายการส่ือสารไร้สาย (Wireless Network  
         Communications) 3(3-0-6) 
       2.6.2 เพิ่มรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา 
        EEN 456  อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม (Industrial Electronics)  
                3(3-0-6) 
        EEN 459  การก าจดัสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
         (Noise Reduction in Electronic Circuits) 3(3-0-6) 

       IEN 221  ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวศิวกร 
        (Probability and Statistics for Engineers) 3(3-0-6) 

       2.6.3 ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั จ  านวน 1 รายวชิา 
        GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา 
         (Preparation for Cooperative Education) 1(0-2-1) 
       2.6.4 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 3 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
        จ านวน 1 รายวชิา 

EEN 496 สหกิจศึกษาส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 
 (Cooperative Education for Electrical Engineering)  
                  6(0-35-18) 

 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2552  ไดด้งัน้ี 

 
 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  20  หน่วยกิต 14  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  70  หน่วยกิต 76  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               48  หน่วยกิต              42  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบัเฉพาะแขนง               13  หน่วยกิต              25  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก                 9  หน่วยกิต                9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        149 หน่วยกติ        149 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้า  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ใหม่  เน่ืองจากที่เขียนไว้
ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร  
 2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เพราะการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ในหลกัสูตรดังกล่าวนี ้บางรายวชิาไม่มีจุดด า บางรายวชิามีจุดด าน้อยมาก   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.6 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
  
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 
2532 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  2549  และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 149 หน่วยกิต  เป็น 151 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)  
       เป็น  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
     2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
      หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     2.4 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 111 หน่วยกิต   
      เป็น 113 หน่วยกิต 
     2.4.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต   
      เป็น 29 หน่วยกิต และ  ปรับรหสัวชิา  หรือ  ช่ือวชิา หรือค าอธิบาย 
      รายวชิา   จ  านวน 2 รายวชิา 
      2.4.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 60 หน่วยกิต  เป็น 63 หน่วยกิต 
       และ (ปรับรหสัวชิา  หรือ  ช่ือวชิา  หรือค าอธิบายรายวชิา)   
       จ านวน 11 รายวชิา 
      2.4.3 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 54 หน่วยกิต  เป็น 57 หน่วยกิต 
       และ (ปรับรหสัวชิา หรือ ช่ือวชิา หรือค าอธิบายรายวชิา) จ านวน 8 รายวชิา 
      2.4.4 หมวดวชิาเลือก ปรับรหสัวชิา  หรือ  ช่ือวชิา  หรือค าอธิบายรายวชิา    

จ  านวน 4 รายวชิา    
(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 

 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 113 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
วทิยาศาสตร์ 

 21 หน่วยกิต  21  หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  30  หน่วยกิต  29  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  60  หน่วยกิต  63  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        149 หน่วยกติ        151 หน่วยกติ 
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดีท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ใหม่  เน่ืองจากที่เขียนไว้
ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร  
 2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เพราะการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ในหลกัสูตรดังกล่าวนี ้บางรายวชิาไม่มีจุดด า บางรายวชิามีจุดด าน้อยมาก   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.7 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2531 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2546 และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 149 หน่วยกิต เป็น 148 หน่วยกิต 

   2.2 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิาจากจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
     เป็นจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

    2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

    2.4  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก  111  หน่วยกิต   
     เป็น 110   หน่วยกิต 
      2.4.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก  33 หน่วยกิต  
        เป็น  36  หน่วยกิต     
       2.4.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 57 หน่วยกิต  เป็น 53 หน่วยกิต 
        1) หมวดวชิาชีพ-บงัคบั  ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 21 หน่วยกิต  
         เป็น 26 หน่วยกิต 
        -   เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
        -   ยกเลิก 1 รายวชิา 
          -   เปล่ียนช่ือและปรับค าอธิบายวชิา 1 รายวชิา 
          -  ปรับวชิาชีพ-เลือกมาเป็นวิชาชีพ-บงัคบัจ านวน 5 รายวชิา  
        -  ปรับวชิาชีพ-บงัคบัไปเป็นวชิาชีพ-เลือกจ านวน 1 รายวิชา  
          2) หมวดวชิาชีพ-เลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต  
         เป็น 27 หน่วยกิต 
          -  ปรับวชิาชีพ-เลือกจาก 12 กลุ่มวชิา เหลือ 2 แขนงวชิา 
        วศิวกรรมเคร่ืองกลหลกั  
       -  เปล่ียนช่ือรายวชิาจ านวน 2 รายวชิา  
       -  เปล่ียนรหสัรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา  
        วศิวกรรมพลงังาน 

- เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 7 รายวชิา  
     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี     

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เคร่ืองกล  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
วทิยาศาสตร์ 

 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33  หน่วยกิต  36  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  57  หน่วยกิต  53  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั               21  หน่วยกิต                26  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก               36  หน่วยกิต                27  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        149 หน่วยกติ        148 หน่วยกติ 
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 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ใหม่  เน่ืองจากที่เขียนไว้
ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร  
 2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เพราะการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ในหลกัสูตรดังกล่าวนี ้บางรายวชิาไม่มีจุดด า บางรายวชิามีจุดด าน้อยมาก   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
3.3.8 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
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ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร

บณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับ 
ปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2540  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546   และ  2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1   ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 149 หน่วยกิต  เป็น 147 หน่วยกิต   

     2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)  
เป็น   จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

     2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

     2.4  ปรับจ านวนหน่วยกิต วชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 30 หน่วยกิต  
      เป็น 35 หน่วยกิต   
     2.5  ปรับลดหน่วยกิตวชิาชีพ  จาก 60 หน่วยกิต เป็น 53 หน่วยกิต 
        

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3.โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
วทิยาศาสตร์ 

 21  หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  30  หน่วยกิต  35  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  60  หน่วยกิต  53  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั               54  หน่วยกิต                47  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก                 6  หน่วยกิต                  6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        149 หน่วยกติ        147 หน่วยกติ 
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
จากการตรวจสอบพบว่า  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็น      ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ใหม่  เน่ืองจากที่เขียนไว้
ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร  
 2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เพราะการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ในหลกัสูตรดังกล่าวนี ้บางรายวชิาไม่มีจุดด า บางรายวชิามีจุดด าน้อยมาก   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.9 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2532 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2546 และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
           2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 149 หน่วยกิต  เป็น 144 หน่วยกิต 
     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิา  
      จาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั)   
      เป็น จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
      2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
      2.4 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 111 หน่วยกิต   
       เป็น 106 หน่วยกิต 
      2.4.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 30 หน่วยกิต  
        เป็น 31 หน่วยกิต 
      2.4.2   ปรับลดจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวชิาชีพ จาก 60 หน่วยกิต เป็น  54 หน่วยกิต 
       1) ปรับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาชีพ-เลือก จาก 18 หน่วยกิต  
        เป็น 12 หน่วยกิต 
      2.5 เปล่ียนรหสัวชิา MEN 306   เป็น  MTN 306 
      2.6 เปล่ียนช่ือวชิา  6 รายวชิา 
     2.7   เปล่ียนเง่ือนไขวชิาบงัคบัก่อน 3  รายวชิา    
     2.8   ปรับจ านวนหน่วยกิตในรายวิชา  จ  านวนชัว่โมงบรรยายและ 
       จ านวนชัว่โมงปฏิบติั 4 รายวิชา    
     2.9 ปรับค าอธิบายรายวชิา 25 รายวชิา     
      2.10 เปิดรายวชิาใหม่   3 รายวชิา 
     2.11 ยกเลิกรายวชิา  6  รายวชิา   
     2.12  ยา้ยหมวดวชิา    
      2.12.1  ยา้ยจากหมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  เป็น หมวดวชิาชีพ-เลือก 1 รายวชิา 
      2.12.2 ยา้ยจากหมวดวชิาชีพ-บงัคบั  เป็น หมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 1 รายวชิา 
      2.12.3  ยา้ยจากหมวดวชิาชีพ-บงัคบั  เป็น  หมวดวชิาชีพ-เลือก 1 รายวชิา 
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      2.12.4 ยา้ยจากหมวดวชิาชีพ-เลือก  เป็น  หมวดวชิาชีพ-บงัคบั 3 รายวชิา 
 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 

 
1.  

 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
วทิยาศาสตร์ 

 21  หน่วยกิต  21  หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  30  หน่วยกิต  31  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  60  หน่วยกิต  54  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั               42  หน่วยกิต                42  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก               18  หน่วยกิต                12  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        149 หน่วยกติ        144 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ใหม่  เน่ืองจากที่เขียนไว้
ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร  
 2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เพราะการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ในหลกัสูตรดังกล่าวนี ้บางรายวชิาไม่มีจุดด า บางรายวชิามีจุดด าน้อยมาก   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.10 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

  

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
       

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2534  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2545 2546 และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต เป็น 143 หน่วยกิต 
      2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิา 
        จาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั)  
       เป็น  (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   

   2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

      2.4 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต  
       เป็น 105 หน่วยกิต 
      2.4.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 11 หน่วยกิต  
       เป็น 14  หน่วยกิต    
       2.4.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 74 หน่วยกิต  
        เป็น 70 หน่วยกิต 
       2.4.3 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 65 หน่วยกิต  
        เป็น 61 หน่วยกิต   

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดีท่ี 29 กนัยายน  2554 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
วทิยาศาสตร์ 

 21  หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  11  หน่วยกิต  14  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  74  หน่วยกิต  70  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั               65  หน่วยกิต                61  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก                 9  หน่วยกิต                  9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        144 หน่วยกติ        143 หน่วยกติ 
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2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ใหม่  เน่ืองจากที่เขียนไว้
ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร  
 2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เพราะการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ในหลกัสูตรดังกล่าวนี ้บางรายวชิาไม่มีจุดด า บางรายวชิามีจุดด าน้อยมาก   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
3.3.11 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2545 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2546  และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 149 หน่วยกิต  เป็น 146 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จากจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั)  

เป็น   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
     2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 2.4  เปิดรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ   กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  2  รายวชิา    

    2.5  ยกเลิกรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ   กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  1  รายวชิา   
 2.6  เปิดรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ   กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั   10  รายวชิา   

2.7  ยกเลิกรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ   กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั   4  รายวชิา    
 2.8  ยา้ยรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะจาก  กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ไป  กลุ่มพื้นฐาน 
   วชิาชีพ  1  รายวชิา   
 2.9  ยา้ยรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะจาก  กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ไป   
   กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  1  รายวชิา    
  2.10  เปิดรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  5  รายวชิา    
 2.11  ยกเลิกรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  21  รายวชิา    
 2.12  ยา้ยรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะจาก  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก ไป   
   กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  7  รายวชิา    

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

2. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2551  ไดด้งัน้ี   
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 108 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
วทิยาศาสตร์ 

 21  หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ           33 หน่วยกิต           36 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  57  หน่วยกิต  51  หน่วยกิต 

        วชิาชีพบงัคบั               27  หน่วยกิต                39  หน่วยกิต 

        วิชาชีพเลือก              30  หน่วยกิต                12  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        149 หน่วยกติ        146 หน่วยกติ 
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2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี5 ตุลาคม 2554 

  
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เพื่อใหม้หาวทิยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ใหม่  เน่ืองจากที่เขียนไว้
ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร  
 2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เพราะการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ในหลกัสูตรดังกล่าวนี ้บางรายวชิาไม่มีจุดด า บางรายวชิามีจุดด าน้อยมาก   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
3.3.12  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 
2532  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539   2542  2544  2546 และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-

ปฏิบติั) เป็น จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติัการ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
    2.2 ปรับปรุงรายวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดศึกษา

ทัว่ไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
    2.3 วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์  
      ยกเลิกวชิาบงัคบัก่อน และวชิาบงัคบัร่วม ของรายวชิา PHY 121 ฟิสิกส์ 1 
    2.4 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 37 หน่วยกิต เหลือ 22 

หน่วยกิต 
       2.4.1 ยา้ยวชิา CHE 232 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี  

             (Physical Chemistry in Chemical Engineering) ไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพบงัคบั  
       2.4.2 เปล่ียนช่ือวชิา จาก  GEN 133 การเขียนแบบงานวศิวกรรม 

(Engineering Graphics) เป็น GEN 133 เขียนแบบวศิวกรรม 
(Engineering Drawing)   

       2.4.3 ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 4 วชิา 
       2.4.4 ยกเลิกวชิาบงัคบัก่อนของรายวชิา GEN 192 การฝึกฝีมือช่างเบ้ืองตน้   
       2.4.5 ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา  
     2.5 กลุ่มวชิาชีพ 
       2.5.1 วชิาชีพ-บงัคบั เพิ่มจ านวนหน่วยกิต จากเดิม 48 หน่วยกิต เป็น 57 

หน่วยกิต 
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         2.5.1.1 ยา้ยรายวชิามาจากกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ และเปล่ียนช่ือ
วชิา จาก CHE 232 เคมีฟิสิคลัส าหรับวศิวกรรมเคมี เป็น 
CHE 232 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวศิวกรรมเคมี 

         2.5.1.2 เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา 
           2.5.1.3 ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 5 รายวชิา  
           2.5.1.4 ยา้ยรายวชิา CHE 425 วศิวกรรมพอลิเมอร์ ไปอยูใ่นหมวด

วชิาชีพ-เลือก 
          2.5.1.5 ยา้ยรายวชิา GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา  มาจาก

กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
       2.5.2 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
         2.5.2.1 ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา 
         2.5.2.2 เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 7 รายวชิา  
         2.5.2.3 ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 3 รายวชิา 
         2.5.2.4 เปล่ียนช่ือรายวชิา  
          จาก CHE 462  วศิวกรรมการสึกกร่อน (Corrosion 

Engineering)  เป็น CHE 462  วศิวกรรมการกดักร่อน 
(Corrosion Engineering) 

 
     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 

 

 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 112 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
วทิยาศาสตร์ 

 21  หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ           37 หน่วยกิต          22 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  54  หน่วยกิต  66  หน่วยกิต 

        วชิาชีพบงัคบั               48  หน่วยกิต                57  หน่วยกิต 

        วิชาชีพเลือก                6  หน่วยกิต                  9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        150 หน่วยกติ        147 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วศิวกรรมเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพุธท่ี5 ตุลาคม 2554 

  
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม  และข้อ 12 การพัฒนาหลักสูตร  ใหม่  เน่ืองจากที่เขียนไว้
ในหลกัสูตรไม่ถูกต้อง  เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ  ต้องสะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร  
 2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เพราะการประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ในหลกัสูตรดังกล่าวนี ้บางรายวชิาไม่มีจุดด า บางรายวชิามีจุดด าน้อยมาก   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.13 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
คณะวทิยาศาสตร์ 

  
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะวทิยาศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  คณะวทิยาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2545 
และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2549  และ 2550 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับช่ือคุณวฒิุ จาก วทิยาศาสตรบณัฑิต เป็นช่ือคุณวฒิุ  
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
2.2 ปรับช่ือสาขาวชิาจาก อุปกรณ์ชีวการแพทย ์เป็นช่ือสาขาวชิา  

  วศิวกรรมชีวการแพทย ์
2.3 ปรับหน่วยงานท่ีรับผดิชอบหลกัสูตรจากคณะวทิยาศาสตร์ เป็น  
 คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2.4 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 138  หน่วยกิต เป็น 148 หน่วยกิต 
2.5 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 

เป็น จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตวัเอง) 
2.6 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
2.7 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก  100 หน่วยกิต  
 เป็น 110 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 38 หน่วยกิต  
 เป็น 51 หน่วยกิต 

- ตดัรายวชิาออก จ านวน 9 รายวชิา 
- เปล่ียนช่ือวชิา ค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 1 รายวชิา 
- เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 17 รายวชิา  
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2) กลุ่มวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก  62 หน่วยกิต เป็น 59 หน่วยกิต   
- จดักลุ่มวชิาชีพเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มวชิาชีพบงัคบั  
 กลุ่มวชิาชีพเลือก 
- วชิาชีพเลือกแยกเป็น 4 แขนงวชิา ประกอบดว้ย แขนงวชิาอุปกรณ์ 
 ทางการแพทย ์ แขนงวชิาการประมวลสัญญาณทางการแพทย ์ 
 แขนงวชิาเวชสารสนเทศศาสตร์  แขนงวชิาวศิวกรรมชีวภาพ 
- ตดัรายวชิาออก จ านวน 12  รายวชิา 
- เปล่ียนรหสัวชิา  ยา้ยกลุ่มจากวชิาเลือกเสรีมาเป็นกลุ่มวชิาชีพ 
  จ านวน  1  รายวชิา 
- เปล่ียนรหสัวชิา/ช่ือวชิา/ยา้ยกลุ่มจากวชิาเลือกเสรีมาเป็นกลุ่มวชิาชีพ 
 จ านวน  2  รายวชิา 
- เปล่ียนรหสัวชิา / ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน  1  รายวชิา  
- เปล่ียนรหสัวชิา / ช่ือวชิา / ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน   7  รายวชิา 
- เปล่ียนรหสัวชิา /  ปรับค าอธิบายรายวิชา / ปรับโครงสร้างหน่วยกิต 
  จ านวน  3  รายวชิา 
- เปล่ียนรหสัวชิา / ช่ือวชิา / ปรับค าอธิบายรายวชิา / ปรับโครงสร้าง 
 หน่วยกิต  จ านวน  5  รายวชิา 
- เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน  25  รายวชิา 
-  

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
 

  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีว
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 7/2554   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2  หน่วยกิต 2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  38  หน่วยกิต 51  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพ  62  หน่วยกิต 59  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        148 หน่วยกติ 
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 วนัพฤหสับดี ท่ี 29 กนัยายน  2554 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2554 วนัพธุ ท่ี 5 ตุลาคม 2554 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้ตัดข้อ 8.7 หน้า 2 ค าว่า “ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ หรือสาขาทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นอาจารย์ หรือนักวชิาการ”  ออก 
 2. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping เน่ืองจากบางวิชามีจุดด ามากเกินไป 
เพราะจะท าให้การประเมินผลท าได้ยาก ควรลดจุดด าให้เหลอืเท่าทีจ่ าเป็น 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.14 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะการแพทย์แผนตะวนัออก 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวนัออก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  
2  ปีการศึกษา 2545  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2548  และ 2552 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับลดโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 148 หน่วยกิต เป็น 144 หน่วยกิต 
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั) 
 เป็น  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 110 หน่วยกิต   
 เป็น  106  หน่วยกิต   

2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต  
 เป็น 33 หน่วยกิต และ ปรับรหสัวชิา จ  านวน 6 รายวชิา  

1)  เปล่ียนรหสั จาก ORM เป็น OMD 
2)  ยกเลิกรายวชิา ไดแ้ก่ 

BIO 131  ชีววทิยาทัว่ไป 
BIO 132   ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 
ORM 311  ศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษทางการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

3) ยา้ยมาจากวชิาชีพ กลุ่มวชิาการแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก่    
OMD 217  ระบบสุขภาพในประเทศไทย  
OMD 218  จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
OMD 419 ระเบียบวธีิวจิยั 

2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต เป็น 58 หน่วยกิต 
และปรับรหสัวชิา ดงัน้ี 
1) เปล่ียนรหสั จาก ORM เป็น OMD 
2) ยกเลิกรายวชิา ไดแ้ก่ 

ORM 326  หลกัการประเมินผลการตรวจวนิิจฉยัโรคและ 
 การตรวจสุขภาพ 
ORM 321  การปฏิบติังานคลินิกแพทยแ์ผนไทย 1 
ORM 421  การปฏิบติังานคลินิกแพทยแ์ผนไทย 2 
ORM 241 ยาจากพืช 
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3) เปิดรายวชิาใหม่ ไดแ้ก่ 
OMD 323 การนวดไทย 3 
OMD 245  หลกัการประเมินผลการตรวจวนิิจฉยัโรคและ 
 การตรวจสุขภาพ 1 
OMD 346  หลกัการประเมินผลการตรวจวนิิจฉยัโรคและ 
 การตรวจสุขภาพ 2 
OMD 385 การปฏิบติังานคลินิกแพทยแ์ผนตะวนัออก 

4) ยา้ยไปหมวดวชิาเฉพาะ วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  ไดแ้ก่  
ORM 227  จรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย 
ORM 322  ระบบสุขภาพในประเทศไทย 
ORM 422  ระเบียบวธีิวจิยั 
ORM 327 การประเมินคุณค่าของสมุนไพรพื้นบา้น 

5) ยา้ยมาจากหมวดวชิาเลือกเสรี ไดแ้ก่  
OMD 363 เคร่ืองส าอางสมุนไพร 

6) ปรับช่ือรายวชิา ไดแ้ก่  
OMD 474  การประเมินความปลอดภยัของยาจากสมุนไพร 
OMD 475 การทดสอบประสิทธิผลและฤทธ์ิทางชีวภาพ 
 ของยาสมุนไพร 

2.3.3 กลุ่มวชิาเลือกเสรี   
1) เปล่ียนรหสั จาก ORM เป็น OMD 
2) ยา้ยไปดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพร  
 หมวดวชิาชีพเลือก ไดแ้ก่  

ORM 473  การศึกษาความคงตวัของ ผลิตภณัฑส์มุนไพร 
ORM 471 เคร่ืองส าอางสมุนไพร 

3) ยา้ยไปดา้นการส่งเสริมสุขภาพและความงาม หมวดวชิาชีพเลือก 
ไดแ้ก่ 

ORM 154  สุขภาพและความงาม 
ORM 155  สุขภาพองคร์วมและธรรมชาติบ าบดั 
ORM 162  บริการในสปา 
ORM 163  การบริหารงานสปา 
ORM 172  การพฒันาผลิตภณัฑส์ปา 
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 2.4  เพิ่มหมวดวชิาชีพเลือก โดยแบ่งเป็น 3 ดา้นๆ ละ 15 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 
  2.4.1 ดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพร 
  2.4.2 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพและความงาม 
  2.4.3 ดา้นบูรณาการศาสตร์การแพทยข์ั้นพื้นฐาน 
 
     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

 
3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2552  ไดด้งัน้ี 
 

 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   32  หน่วยกิต   33  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ   78  หน่วยกิต   58  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพเลือก  - 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        148 หน่วยกติ        144 หน่วยกติ 
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ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทย์
แผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบ จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุม คร้ังท่ี 5/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 8 กนัยายน  2554     
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธ ท่ี 5 ตุลาคม 2554 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอให้แก้ไขรายวิชา ORM 476 ทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัยและพัฒนา  เน่ืองจาก 
ช่ือวชิาไม่ตรงกบัค าอธิบายรายวชิา 
 2. ขอให้แก้ไขช่ือวิชา จาก  OMD 371 การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพการสมุนไพรข้ัน
พืน้ฐาน  เป็น  การวเิคราะห์สมุนไพรข้ันพืน้ฐาน 
 3. อักษรย่อที่ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา OMD 464   การจัดหาวัตถุดิบสมุนไพร    ค าว่า  
“GAP” และ “GMP” ขอ ให้ใช้ค าเต็ม 
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   4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping เน่ืองจากบางรายวิชามีจุดด ามาก
เกินไปควรตัดออกบ้าง  บางรายวิชาต้องเพิ่มจุดด าเพราะเป็นหลักสูตรด้านการแพทย์ฯ   ต้องมีการประเมินผล 
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และทกัษะทางปัญญา  
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.15 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิเทศศาสตร์ 
 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)   คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2534 
และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548  และ 2553 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 140 หน่วยกิต 
2.2  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

2.2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับรายวชิาใหม่  ปรับค าอธิบายรายวชิา   
 ปรับช่ือวชิา และยกเลิกรายวชิา จ  านวน 5 รายวชิา 

-  เปิดรายวชิาใหม่ 
COM 227  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน 

-  ปรับค าอธิบายรายวชิา 
COM 112  การส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน้ 
COM 317  การวจิยัทางการส่ือสาร 
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-  ปรับช่ือวชิา และปรับค าอธิบายรายวชิา 
จาก  COM 318  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั   
เป็น  COM 318  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 

-  ยกเลิกรายวชิา 
COM 225  ภาษาองักฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 

2.2.2   กลุ่มวชิาชีพ  ปรับยา้ยรายวชิา  จ  านวน 3 รายวชิา 
-  ยา้ยจาก วชิาชีพ-บงัคบัไปอยูว่ชิาชีพ-เลือก  

PRS 337   ภาษาองักฤษส าหรับงานประชาสัมพนัธ์ 
-  ยา้ยจาก วชิาชีพ-เลือก ไปอยูว่ชิาชีพ-บงัคบั    

PRS 336   เทคนิคการน าเสนอในงานประชาสัมพนัธ์   
PRS 341   การประชาสัมพนัธ์ในการส่ือสารเพื่อสุขภาพ 

 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  60  หน่วยกิต 63  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               51  หน่วยกิต              54  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก                 9  หน่วยกิต                9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ประชาสัมพนัธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 8 กนัยายน  2554     
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธ ท่ี 5 ตุลาคม  2554 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์  เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. ขอให้แก้ไข  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ข้อ 11.2 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ใหม่  โดยขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าในอนาคตจะมี อะไร
เปลี่ยนแปลงด้านนิเทศศาสตร์บ้าง เช่น ชุมชน อาเซียน การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าที่สูงขึ้นและ 
วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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 3. ขอให้แก้ไข ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และ ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน   ต้องเขียนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 4. การเขียนค าอธิบายรายวชิา ให้เขียนเป็น Topic เพราะง่ายต่อการสอนของอาจารย์ 
 5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า  ปัจจุบันสังคมไทย 
 เป็นสังคมแห่งอ านาจ  ไม่ใช่สังคมแห่งความรู้  นิเทศศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญใน 
 การสร้างความรู้  สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างนักนิเทศศาสตร์ทีม่ีความรู้จริง   
 สามารถไปสร้างงานเขียน  งานหนังสือพมิพ์  ทีม่ีคุณภาพ  
 
3.3.16 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีิทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศัน์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2536 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548 และ 2553 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

  2.1.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับรายวชิาใหม่  ปรับค าอธิบายรายวชิา  
    ปรับช่ือวชิา และยกเลิกรายวชิา จ  านวน 5 รายวชิา 
  -   เปิดรายวชิาใหม่ 
   COM 227  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
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  -   ปรับค าอธิบายรายวชิา 
   COM 112  การส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน้ 
   COM 317  การวจิยัทางการส่ือสาร 
  -   ปรับช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา 
   จาก  COM 318  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั   
   เป็น  COM 318  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 
  -   ยกเลิกรายวชิา 
   COM 225  ภาษาองักฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 
 2.2 หมวดวชิาชีพ-บงัคบั  ปรับรายวชิาจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษเพิ่ม 

      จ านวน 1 รายวชิา  
- MPV  131   การแสดงเบ้ืองตน้ส าหรับภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 

 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 

 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  63  หน่วยกิต 63  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               48  หน่วยกิต              48  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก               15  หน่วยกิต              15  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ 
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี  8  กนัยายน  2554     
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธ ท่ี 5 ตุลาคม  2554 
 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดีทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขา 
วชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. ขอให้แก้ไข  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ข้อ 11.2 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ใหม่  โดยขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าในอนาคตจะมีอะไร
เปลี่ยนแปลงด้านนิเทศศาสตร์บ้าง เช่น ชุมชน อาเซียน การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าที่สูงขึ้นและ 
วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 3. ขอให้แก้ไข ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และ ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน   ต้องเขียนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 4. การเขียนค าอธิบายรายวชิา ให้เขียนเป็น Topic เพราะง่ายต่อการสอนของอาจารย์ 
 5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.17 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาวารสารศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2535 และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2544  2548  และ 2553 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
หมวดวชิาเฉพาะ  
2.1  เพิ่มจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 96 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต  
2.2  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   
 2.2.1 ยกเลิก 1 รายวชิา คือ COM 225 ภาษาองักฤษส าหรับนิเทศศาสตร์  

   2.2.2  เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา   
   2.3  กลุ่มวชิาชีพ   

  2.3.1  เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา คือ  JRN 248 จริยธรรมวารสารศาสตร์    
   2.3.2 เพิ่มรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษจาก 1 รายวชิา  

เป็น 2 รายวชิา  ไดแ้ก่  JRN  345 การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์  
และ JRN  349 การบริหารงานวารสารศาสตร์  

  2.3.3 ยา้ยรายวชิาในวชิาชีพ-เลือก มาเป็นวชิาชีพ-บงัคบั 1 รายวิชา ไดแ้ก่ 
    JRN 245 การออกแบบส่ือวารสารศาสตร์  
                2.3.4  แกไ้ขรหสัวชิา และช่ือวชิา  จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่   
   - JRN 347 การเขียนบทความและบทวจิารณ์   แกไ้ขเป็น  
     JRN 113 การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ    

-  JRN 245 การออกแบบส่ือวารสารศาสตร์     แกไ้ขเป็น  
  JRN 114 กราฟฟิกดีไซดส์ าหรับส่ือวารสารศาสตร์  

                2.3.5  แกไ้ขช่ือวชิาภาษาไทย และหรือภาษาองักฤษ  11  รายวชิา  
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                2.3.6  แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา โดยใหต้ดักระบวนการการเขียนข่าวออก 
เน่ืองจากเรียนในรายวชิาการเขียนข่าวและการรายงานข่าวมาแลว้ และใหเ้นน้ท่ีเน้ือหา (Content) ในแต่ละ
ดา้นใหม้ากข้ึน 4 รายวชิา  ไดแ้ก่   

  -  JRN  242 ข่าวและบทความวฒันธรรม 
  -  RN  243 ข่าวและบทความการเมือง 
  -  JRN 244 ข่าวและบทความเศรษฐกิจ  
  -  JRN 246 ข่าวและบทความความขดัแยง้  

 
     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

 
3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม ปีการศึกษา  2553 ไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2553 

โครงสร้าง
หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  60  หน่วยกิต 63  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               51  หน่วยกิต              54  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก                 9  หน่วยกิต                9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวารสาร
ศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 8 กนัยายน  2554     
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธ ท่ี 5 ตุลาคม  2554 

  
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาวารสารศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ือง
ต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. การเขียนค าอธิบายรายวชิา ให้เขียนเป็น Topic เพราะง่ายต่อการสอนของอาจารย์ 
 3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.18 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิามัลติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิามลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิามลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2550  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร ภาษาองักฤษ  
      จาก Bachelor of Arts Program in Communication Arts 
      เป็น Bachelor of Communication Arts Program in Multimedia  
     2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  
      จาก ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) :   นิเทศศาสตรบณัฑิต 
       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Arts (Communication) 
       อกัษรยอ่ (ภาษาไทย)  :   นศ.บ. 
       อกัษรยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.A. (Communication) 
      เป็น ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) :   นิเทศศาสตรบณัฑิต (มลัติมีเดีย) 
       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Communication Arts  
         (Multimedia) 
       อกัษรยอ่ (ภาษาไทย)  :   นศ.บ. (มลัติมีเดีย) 
       อกัษรยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.Com.Arts (Multimedia) 
     2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 138 หน่วยกิต  
       เป็น 140 หน่วยกิต 
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     2.4 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)  
       เป็น  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
     2.5 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 
     2.6  เพิ่มจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 32 หน่วยกิต 
       เป็น 35 หน่วยกิต 
     2.7 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตวชิาเฉพาะ จาก 100 หน่วยกิต  เหลือ 99 หน่วยกิต  
ดงัน้ี 
     2.7.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ คงเดิม จ านวน 36 หน่วยกิต   
      2.7.2 ตดักลุ่มยอ่ย วชิาพื้นฐานวชิาชีพบงัคบั และวชิาพื้นฐานวชิาชีพเลือก 
       ออกเหลือแต่กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพเท่านั้น 
      2.7.3 ปรับปรุงแกไ้ขกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 3 รายวชิา ดงัน้ี 
       - ปรับช่ือรายวชิาวชิา จ านวน 1 รายวชิา 
       - ปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
       - ปรับรหสัรายวชิา ช่ือรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
      2.7.4 กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 5 รายวชิา 
      2.7.5 กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 12 รายวชิา  
     2.8  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ 
      2.8.1  ปรับลดจ านวนหน่วยกิตกลุ่มวชิาชีพ จากเดิม 64 หน่วยกิต  
       เหลือ 63 หน่วยกิต ดงัน้ี 
       - รายวชิาชีพบงัคบั เดิม 49 หน่วยกิต เพิ่มเป็น 54 หน่วยกิต 
       - รายวชิาชีพเลือก เดิม 15 หน่วยกิต ลดเหลือ 9 หน่วยกิต 
      2.8.2  เปล่ียนช่ือรายวชิาชีพบงัคบั จ านวน 4 รายวชิา   
      2.8.3  เปล่ียนรหสัรายวชิา และยา้ยจากวชิาชีพเลือกเป็นวชิาชีพบงัคบั 

จ านวน 1 รายวชิา  
      2.8.4  ยา้ยจากวชิาชีพบงัคบัเป็นวชิาชีพเลือก จ านวน 1 รายวชิา   
      2.8.5  เปิดรายวชิาชีพบงัคบัใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา   
      2.8.6  ปรับรายวชิาชีพบงัคบั จากการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

จ านวน 1 รายวชิา   
      2.8.7  เปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยกิต จ านวน 2 รายวชิา   
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      2.8.8 เพิ่มรายวชิาชีพเลือกใหม่ จ านวน 7 รายวชิา   
      2.8.9  ยกเลิกรายวชิาชีพเลือก จ านวน 4 รายวชิา 
   

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 

 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา     9  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

    2  หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ     64  หน่วยกิต  63  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั                 42  หน่วยกิต                54  หน่วยกิต 

        วิชาชีพบงัคบัเลือก                  7  หน่วยกิต - 

        วิชาชีพเลือก                15  หน่วยกิต                  9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิามลัติมีเดีย 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 8 กนัยายน  2554     
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธ ท่ี 5 ตุลาคม  2554 

  
 จากการตรวจสอบพบวา่การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง  หลกัสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิามลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขา 
วิชามลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. ขอให้แก้ไข  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ข้อ 11.2 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ใหม่  โดยขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าในอนาคตจะมีอะไร
เปลี่ยนแปลงด้านนิเทศศาสตร์บ้าง เช่น ชุมชน อาเซียน การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าที่สูงขึ้นและ 
วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 3. ขอให้แก้ไข ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และ ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน   ต้องเขียนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 4. การเขียนค าอธิบายรายวชิา ให้เขียนเป็น Topic เพราะง่ายต่อการสอนของอาจารย์ 
 5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.19 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 
ปีการศึกษา 2531 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548  และ 2553 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับรายวชิาใหม่ และยกเลิกรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา 
      - เปิดรายวชิาใหม่ 
      COM 227 การส่ือสารวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซ่ียน     
     -   ยกเลิกรายวชิา 
      COM 225 ภาษาองักฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 

       2.2 ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัใหมี้การเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
                       จ านวน 2 รายวชิา   ดงัน้ี 
  RTV 381 เทคนิคการแสดงทางวทิยแุละโทรทศัน์ 
  RTV 390 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุตเ์พื่องานวทิยแุละโทรทศัน์ 

 2.3   ปรับช่ือวชิาในกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพและวชิาชีพเลือกเฉพาะดา้นจ านวน  
  2 รายวชิา  ดงัน้ี 

 COM 318 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 
   RTV 470 การวเิคราะห์ผูรั้บสารส่ือวทิยแุละโทรทศัน์ 
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 2.4 ปรับเน้ือหารายวชิาในกลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ จ านวน  2  รายวชิา ดงัน้ี 
  COM  112  การส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน้ 
  COM  317  การวจิยัทางการส่ือสาร 

 COM 318 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 
  2.5  ปรับยา้ยรายวชิาในหมวดวชิาชีพ 2 วชิาดงัน้ี 
  2.5.1 หมวดวชิาชีพเลือกเฉพาะดา้นปรับยา้ยรายวชิา จากวชิาชีพเลือก

เฉพาะดา้นไปอยูว่ชิาชีพบงัคบัจ านวน 1 รายวชิา 
     -  RTV 323 การจดัและส่งเสริมรายการวทิยแุละโทรทศัน์ 
   2.5.2  หมวดวชิาชีพเลือกปรับยา้ยรายวชิา  จากวชิาชีพเลือกไปอยูว่ชิาชีพ 
     เลือกเฉพาะดา้น จ านวน 1 รายวชิา 
     -  RTV 498 การกระจายเสียงในส่ือใหม่ 
    

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา     12  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

    2  หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ     60  หน่วยกิต    63  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั                39  หน่วยกิต                42  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก                 21  หน่วยกิต                 21  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 8 กนัยายน  2554     
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธ ท่ี 5 ตุลาคม  2554 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. ขอแก้ไข  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ข้อ 11.2 สถานการณ์
หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ใหม่  โดยขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้าน
นิเทศศาสตร์บ้าง เช่น ชุมชน อาเซียน การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าทีสู่งขึน้และ วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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 3. ขอให้แก้ไข ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และ ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน   ต้องเขียนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 4. การเขียนค าอธิบายรายวชิา ให้เขียนเป็น Topic เพราะง่ายต่อการสอนของอาจารย์ 
 5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.20 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการแสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
 คณะนิเทศศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาส่ือสารการแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2548 
และต่อมา 
ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 137 หน่วยกิต   
      เป็น 140 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต   
      เป็น 99 หน่วยกิต 

      2.2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับรายวชิาใหม่ ปรับค าอธิบายรายวชิา  
       ปรับช่ือวชิา และยกเลิกรายวชิา จ  านวน 5 รายวชิา ดงัน้ี 

   -  เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
                                      COM 227  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน    
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      -  ปรับค าอธิบายรายวชิา 2 รายวชิา 
    COM 112  การส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน้ 

      COM 317  การวจิยัทางการส่ือสาร 
      -  ปรับช่ือและค าอธิบายรายวิชา 1 รายวชิา 

    จาก COM 318  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั    
   เป็น COM 318  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 

    -  ยกเลิกรายวชิา 1 รายวชิา 
                 COM 225  ภาษาองักฤษส าหรับนิเทศศาสตร์    

      2.2.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 60 หน่วยกิต  เป็น 63 หน่วยกิต  
                      2.2.3  กลุ่มวชิาชีพบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 51 หน่วย เป็น 54 หน่วยกิต 
        2.2.4  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัและวชิาชีพเลือก จ านวน 11  
                                              รายวชิา ดงัน้ี 

   -  ปรับรายวชิาชีพบงัคบั เป็น รายวชิาชีพเลือก 1 รายวชิา 
      PAC 322  การแสดงร่วมสมยั                                              

   -  ปรับรายวชิาชีพเลือก เป็น รายวชิาชีพบงัคบั 2 รายวชิา 
                        PAC 332  การแสดงขั้นสูง                                                      
      PAC 431  การออกแบบเพื่อการส่ือสารการแสดง       
     -  เปิดรายวชิาชีพเลือก 1 รายวชิา 
           PAC 323  การแสดงอาเซียน 
     -  ปรับช่ือ (ภาษาองักฤษ) และค าอธิบายรายวชิาชีพบงัคบั               
      PAC 112  พื้นฐานการแสดง 
      PAC 221  การสร้างฉากและการจดัแสง          
      PAC 332  การแสดงขั้นสูง        
      PAC 336  การก ากบัละคร                                                         
        PAC 433  การวจิารณ์งานส่ือสารการแสดง                           
     -  ปรับช่ือ (ภาษาองักฤษ) และค าอธิบายรายวชิาชีพเลือก                                             
                                    PAC 211  การเล่าเร่ืองในงานส่ือสารการแสดง                       
      PAC 227  การขบัร้องเพื่อการส่ือสารการแสดง   
      PAC 312  การแสดงพื้นบา้นไทย     
                                                          PAC 322  การแสดงร่วมสมยั      

 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 
3.  

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาส่ือสารการ
แสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิเทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา     12  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

    2  หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    36  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ     60  หน่วยกิต    63  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั                51  หน่วยกิต                54  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก                  9  หน่วยกิต                  9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ 



 82 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 8 กนัยายน  2554     
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธ ท่ี 5 ตุลาคม  2554 

  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาส่ือสารการแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิเทศศาสตร์เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาส่ือสารการแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. ขอแก้ไข  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ และ ข้อ 11.2 สถานการณ์
หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ใหม่  โดยขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้าน
นิเทศศาสตร์บ้าง เช่น ชุมชน อาเซียน การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าที่สูงขึน้และ วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
 3. ขอให้แก้ไข ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และ ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน   ต้องเขียนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 4. การเขียนค าอธิบายรายวชิา ให้เขียนเป็น Topic เพราะง่ายต่อการสอนของอาจารย์ 
 5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.21 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการโฆษณา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาการโฆษณา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการโฆษณา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2535 และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2548 และ 2553 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิต รวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 140 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 
      2.2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับรายวชิาใหม่ ปรับค าอธิบายรายวชิา  
       ปรับช่ือวชิาและยกเลิกรายวชิา  จ  านวน 6 รายวชิา 
       -   เปิดรายวชิาใหม่ 
        COM 227   การส่ือสารในวฒันธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
       -  ปรับค าอธิบายรายวชิา 
        COM 112 การส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน้ 
        COM 317 การวจิยัทางการส่ือสาร 

- ปรับช่ือรายวชิาและปรับค าอธิบายรายวชิา 
   จาก  COM 318 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั 

              เป็น  COM 318 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 
- ยกเลิกรายวชิา  2 รายวชิา 

  COM 217  จิตวทิยาการส่ือสาร 
  COM 225  ภาษาองักฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 

  2.2.2 ปรับยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก มาเป็นหมวดวชิาชีพบงัคบั  จ  านวน 2 รายวชิา 
  2.2.3 ปรับยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบัมาเป็นวชิาชีพเลือก  จ านวน 1 รายวชิา 
  2.2.4 หมวดวชิาชีพเลือก  เปิดรายวิชาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา 
 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2553  ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการ
โฆษณา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา     12  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

    2  หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    36  หน่วยกิต   36  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ     60  หน่วยกิต    63  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั                51  หน่วยกิต                54  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก                  9  หน่วยกิต                  9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ 



 85 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2554   
 วนัพฤหสับดี ท่ี 8 กนัยายน  2554     
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธ ท่ี 5 ตุลาคม  2554 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิาการโฆษณา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิชาการโฆษณา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. ขอให้แก้ไข  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แล ะ ข้อ 11.2 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ใหม่  โดยขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าในอนาคตจะมีอะไร
เปลี่ยนแปลงด้านนิเทศศาสตร์บ้าง เช่น ชุมชน อาเซียน การแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าที่สูงขึ้นและ 
วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 3. ขอให้แก้ไข ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และ ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน   ต้องเขียนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 4. การเขียนค าอธิบายรายวชิา ให้เขียนเป็น Topic เพราะง่ายต่อการสอนของอาจารย์ 
 5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
 
 
 
 



 86 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิา  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.22 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 
2530   และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2535  2542  2544   และ 2550 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
    เป็น จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตวัเอง) 
  2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
    ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ (กลุ่มวชิาชีพ) ดงัน้ี 

   2.3.1  ปรับปรุงวิชา FTH 103 เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
เบ้ืองตน้ (Introduction to Food Technology and Biotechnology) จากเดิมสอนในภาคการศึกษาเดียว จ านวน 
2 หน่วยกิต เปล่ียนเป็น แยกเน้ือหาวิชาน้ีเป็น วิชา FTH 105 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเทคโนโลยีอาหารและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  (Introduction to Food Technology and Biotechnology) 1 หน่วยกิต และวิชา FTH 106 
พื้นฐานทางเทคโนโลยีอาหาร (Fundamental of Food Technology) 1 หน่วยกิต เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 
และ 2 ตามล าดบั 
 2.3.2    ลดจ านวนหน่วยกิตของวชิา FTH 471 การออกแบบกระบวนการผลิต
และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Process and Plant Design) จากเดิม 3 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต 
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และปรับเน้ือหารายวิชาให้สอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกิต  พร้อมทั้ง เปล่ียนรหัส และ ช่ือวิชาเป็น    FTH 
482 การออกแบบและการจดัการโรงงานอาหาร (Food Plant Design and Management) 
  2.3.3   เปิดรายวชิาใหม่  2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

     (1)   FTH 483 นวตักรรมเทคโนโลยกีารแปรรูป  
    (2)   FTH 476  จิตวทิยาอุตสาหกรรมส าหรับนกัเทคโนโลยอีาหาร 

  2.3.4   เปล่ียนช่ือรายวชิา  และปรับค าอธิบายรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบั 
    ช่ือรายวชิา3  รายวชิา ไดแ้ก่ 

      (1) จาก FTH 341   เทคโนโลยกีารหมกั    
       เป็น       เทคโนโลยอีาหารหมกั   
      (2)   จาก FTH 353  กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัอาหาร   
       เป็น    มาตรฐานและกฎหมายอาหาร  
      (3)  จาก FTH 221  จุลชีววทิยาเบ้ืองตน้  
      เป็น   ความรู้เบ้ืองตน้ทางจุลชีววทิยา  
  2.3.5   เปล่ียนรหสัวชิา  5  รายวชิา ไดแ้ก่ 
     (1)   จาก FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดบัอุตสาหกรรม 1 
     เป็น  FTH 281 
   (2)   จาก FTH 477 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  
    เป็น  FTH 355 
    (3)   จาก FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดบัอุตสาหกรรม 2   
     เป็น  FTH 381 
     (4)   จาก FTH 383 กระบวนการแปรรูปอาหารระดบัอุตสาหกรรม 3 
       เป็น  FTH 382 

    (5)   จาก FTH 281 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว  
     เป็น    FTH 470 

  2.3.6   ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 
   (1)   FTH 452  มาตรฐานการใหบ้ริการผลิตภณัฑฮ์าลาล   
    จาก 3(2-3-6)   เป็น 3(3-0-6) 
   (2)   FTH 452  มาตรฐานผลิตภณัฑฮ์าลาล   
    จาก 3(2-3-6)   เป็น 3 (3-0-6) 
 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
อาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยชีีวภาพ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ  101 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   39  หน่วยกิต   39  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพ   62  หน่วยกิต   62  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั                47  หน่วยกิต                47  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก                15  หน่วยกิต                15  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        139 หน่วยกติ        139 หน่วยกติ 
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2554   
วนัองัคารท่ี 20 กนัยายน  2554     

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม  2554 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา    ไม่ต้องใส่ค าว่า 
นักวจัิย 
 2. ขอให้แก้ไข  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ข้อ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ใหม่   เน่ืองจากเขียนมายงัไม่น่าสนใจ และไม่ได้สะท้อนไว้
ในข้อ  12 
 3. ค าอธิบายรายวิชา  FTH 105  ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหารและ
เทคโนโลยชีีวภาพ  ไม่ต้องเขียนค าว่า “ได้แก่” 
 4. ค าอธิบายรายวิชา FTH 391 วิธีวิจัยและการวางแผนการการทดลอง  ยังขาดเร่ืองการ
วางแผนการทดลอง 
 5. ขอฝากข้อคิด ว่าหลักสูตรมี เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของบัณฑิตอย่างไร ถ้าปรับปรุง
หลักสูตรแล้วจะสร้างบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีลักษณะอย่างไร  และควรเขียนให้
นักศึกษารู้สึกว่าเมื่อเลอืกเรียนทีม่หาวทิยาลัยรังสิตแล้ว มีความแตกต่างจากมหาวทิยาลยัอืน่อย่างไร 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.23 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการบริการ   
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต    สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ  
(หลกัสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555)    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาค
การศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2551    

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1  ปรับช่ือหลกัสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวชิาดงัน้ี 

     จาก 
     ช่ือหลกัสูตร : หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

วทิยาการบริการ  
    Bachelor of Technology Program in Information Technolog 
     Service Science  

      ช่ือปริญญา :   เทคโนโลยบีณัฑิต  (เทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ) 
             Bachelor of Technology  (Information Technology Service  
          Science) 
      ช่ือยอ่ปริญญา :   ทล.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ) 
            B.Tech.  (Information Technology Service Science) 
     เป็น 
    ช่ือหลกัสูตร :   หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการบริการ 
       Bachelor of Technology Program in Service Science  
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     ช่ือปริญญา :   เทคโนโลยบีณัฑิต (วทิยาการบริการ) 
            Bachelor of Technology (Service Science) 
          ช่ือยอ่ปริญญา :   ทล.บ. (วทิยาการบริการ) 
      :   B.Tech. (Service Science)  

    2.2  ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิา จากเดิม จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-
ปฏิบติั) เป็นจ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
        2.3   เปิดวชิาใหม่และปรับยา้ยกลุ่มวชิา ดงัน้ี 

2.3.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  
 1.  เปิดวชิาใหม่ 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 

   ITS 100 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 
 2.  เปล่ียนรหสัวชิา และค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
   จาก   ITE 104 ระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้ 
   เป็น   ITE 111 ระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้ 
 3.  เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
   จาก   ITS 201 เทคโนโลยสีารสนเทศวทิยศาสตร์บริการเบ้ืองตน้ 
   เป็น   ITS 105 เทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการเบ้ืองตน้ 
 4.   เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิาไดแ้ก่ 
   CGM 101 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละวจิารณ์ 
 5.   ยกเลิกรายวชิา 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
   ITE 101 การจดัการสารสนเทศเบ้ืองตน้ 
2.3.2  กลุ่มวชิาชีพ  

2.3.2.1  หมวดวชิาชีพ-บงัคบั  
 1.   เปิดรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา ไดแ้ก่ 

- ITS 111  การเขียนโปรแกรมในวทิยาการบริการ 
- ITS 222  วศิวกรรมซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุ 
- ITS 252  ระบบบริการ 

   2. เปล่ียนช่ือวชิา 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 
- จาก  ITS 301  สถาปัตยกรรมของวทิยบริการ 

    เป็น  ITS 301  สถาปัตยกรรมดา้นวทิยาการบริการ 
     -  จาก  ITS 491  สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ  
        เป็น ITS 491  สัมมนาวทิยาการบริการ               
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3.   เปล่ียนรหสัวชิา และช่ือวิชา  1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
-  จาก  ITE 494  การบริหารโครงการดา้นเทคโนโลยวีทิยาการบริการ 
เป็น  ITS 351  การบริหารโครงการวทิยาการบริการ 

  4.   เปล่ียนรหสัวชิา 5 รายวชิา ไดแ้ก่ 
- จาก  ITE 251  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 เป็น  ITS 231  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- จาก  ITE 106  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
   เป็น  ITS 352  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
- จาก  ITE 230  ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
 เป็น  ITS 221  ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
- จาก  ITE 415  การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และศูนยบ์ริการลูกคา้ 
 เป็น  ITS 251  การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์และศูนยบ์ริการลูกคา้ 
- จาก  ITE 451  ระบบเครือข่ายขั้นสูง 
 เป็น  ITS 232  ระบบเครือข่ายขั้นสูง 

5.   เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา  1 รายวิชา ไดแ้ก่ 
จาก  ITS 202  การใหบ้ริการบนเวบ็และการเขียนโปรแกรม 
                       ด๊อตเน็ท 
เป็น  ITS 263  เวบ็บริการ 

6.   เปล่ียนช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
   จาก  ITS 405  การบริหารระดบัการใหบ้ริการแบบเทคโนโลย ี  
               สารสนเทศวทิยาการบริการ 
   เป็น  ITS 405  การบริหารระดบัการใหบ้ริการ 
7.   ยา้ยกลุ่มวชิา เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก ไดแ้ก่ 
   จาก  ITS 496  ปริญญานิพนธ์ 
    เป็น  ITS 493  ปริญญานิพนธ์ 
8.   ยา้ยกลุ่มวชิา เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา 1 รายวชิา ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก 
     ไดแ้ก่ จาก  ITS 203  ความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่าย 
     เป็น  ITS 341  ความมัน่คงระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่าย 
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9.    ยา้ยกลุ่มวชิา เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา ค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา ยา้ยมา
จากวชิาชีพ-เลือก ไดแ้ก่ 

   จาก  ITE 361  การเขียนโปรแกรมเวบ็และการประยกุต์ 
   เป็น  ITS 211  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยกุต ์
10.  ยา้ยกลุ่มวชิา เปล่ียนรหสัวชิา ค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา  
 ยา้ยมาจากวชิาชีพ-เลือก ไดแ้ก่ 
  จาก  ITS 497 สหกิจศึกษา 
  เป็น  ITS 492 สหกิจศึกษา 
11. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  ITE 107  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
  ITE 108  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

     2.3.2.2   หมวดวชิาชีพ-เลือก  
1.   เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

- CSC 480  วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
- ITS 499  หวัขอ้พิเศษเฉพาะเร่ืองทางวทิยาการบริการ 

2.   ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั  3  รายวชิา ไดแ้ก่ 
- ITE 103  การจดัการความรู้ 
- ITE 250  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
- ITE 211  การจดัการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

3.   เปล่ียนรหสัวชิา ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
 จาก  ITE 455  การแกไ้ขปัญหาและการประเมินธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็น  ITS 451  การแกไ้ขปัญหาและการประเมินธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
4.   เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั  1  รายวชิา ไดแ้ก่  
 จาก  ITS 401  แนวโนม้เทคโนโลยใีหม่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เป็น  ITS 461  แนวโนม้เทคโนโลยใีหม่ทางวทิยาการบริการ 
5.   เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั 

1 รายวชิา   ไดแ้ก่   
 จาก  ITS 302  ความปลอดภยัคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและระบบ 
                              จดัเก็บสารสนเทศ 
 เป็น  ITS 364  ระบบจดัเก็บสารสนเทศ 
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6.   เปล่ียนรหสัวชิา 3 รายวชิา ไดแ้ก่ 
จาก  ITS 303 การออกแบบและพฒันาระบบความมัน่คง 
เป็น  ITS 343 การออกแบบและพฒันาระบบความมัน่คง 
จาก  ITS 403 การส่ือสารแบบไร้สายและเคล่ือนท่ี 
เป็น  ITS 431 การส่ือสารแบบไร้สายและเคล่ือนท่ี 
จาก  ITS 404 การบริหารปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 
เป็น  ITS 462 การบริหารปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

7.   เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา ค  าอธิบายรายวชิา  2  รายวชิา ไดแ้ก่  
 จาก  ITS 304  ยทุธศาสาตร์ความมัน่คงสารสนเทศและการบริหาร 
                              จดัการความเส่ียง 
 เป็น  ITS 441  ยทุธศาสาตร์ความมัน่คงสารสนเทศ 
 จาก  ITE 304  ยทุธศาสตร์ความมัน่คงสารสนเทศและบริหารจดัการ 
                              ความเส่ียง 
 เป็น  ITS 342  การบริหารความเส่ียง 
8.   ยกเลิกรายวชิา 1 รายวชิา ไดแ้ก่  
 ITS 204 ระบบปฏิบติัการระบบเปิด 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศวทิยาการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ  96 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   18  หน่วยกิต   18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพ   78  หน่วยกิต   78  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               60  หน่วยกิต              60  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก               18  หน่วยกิต              18  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        134 หน่วยกติ        134 หน่วยกติ 
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  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554   
วนัองัคารท่ี 20 กนัยายน  2554 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม  2554 
 

 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขา วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ช่ือสาขาวิชา ควรตัดค าว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ออก ให้เหลือเพียง ค าว่า 
“วทิยาการบริการ” และภาษาองักฤษใช้ค าว่า “Service Science” 
 2. การก าหนดช่ือวชิา  พยายามใช้ค าให้กว้าง  อย่าไปจ ากดัค า  
 3. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  ค าว่า “นักพัฒนา
เวบ็/ผู้ดูแลเวบ็ไซด์” อาจใช้ค าว่านักออกแบบหน้าเวบ็ แทน 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.24 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         
คณะศิลปะและการออกแบบ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2530  
และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับเปล่ียนช่ือสาขาวชิา ช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา ดงัน้ี 
     2.1.1 ช่ือสาขาวชิา   จาก สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย  
        เป็น สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย 
     2.1.2 ช่ือหลกัสูตร  จาก หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย 
        เป็น หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย 
     2.1.3 ช่ือปริญญา (เตม็) จาก  ศิลปบณัฑิต (ศิลปภาพถ่าย) 
        เป็น ศิลปบณัฑิต (ศิลปะภาพถ่าย) 
     2.1.4 ช่ือปริญญา (ยอ่)  จาก  ศล.บ. (ศิลปภาพถ่าย) 
        เป็น ศล.บ. (ศิลปะภาพถ่าย) 

2.2  ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั)  
 เป็น จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-การศึกษาดว้ยตนเอง)    

    2.3  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จ านวนหน่วยกิต  15 หน่วยกิต  
     2.3.1  ตดัรายวชิาออก จ านวน 1 รายวชิา                      
     2.3.2  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา   
       2.4 กลุ่มวชิาชีพ  จ านวนหน่วยกิต 85 หน่วยกิต ปรับลงเหลือ 83  หน่วยกิต  
        2.4.1  กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จ านวนหน่วยกิต 71 หน่วยกิต  

            1.  ยา้ยมาจากกลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ เปล่ียนรหสัวชิา ปล่ียนค าอธิบาย
รายวชิา เปล่ียนช่ือวชิา   จ  านวน 1 รายวชิา   

           2. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-เลือก เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนค าอธิบาย
รายวชิา ช่ือวชิาคงเดิม  จ านวน 3 รายวชิา   
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         3. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-เลือก เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา 
เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  1 รายวชิา   

       4.   เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา  
       จ านวน 5 รายวชิา   
      2.4.2  รหสัคงเดิม ช่ือวชิาคงเดิม ปรับค าอธิบายรายวชิา และนบัหน่วยกิต 
        จ านวน 1 รายวชิา   
       2.4.3  ยกเลิก จ านวน 3 รายวชิา   
      2.4.4  ยา้ยไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพ-เลือก เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนค าอธิบาย 
       รายวชิา ช่ือวชิาคงเดิม จ านวน 1  รายวชิา   
       2.5  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  

2.5.1  ยา้ยมาจากวชิาชีพ-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา 
 ช่ือวชิาคงเดิม จ านวน 1 รายวชิา   
2.5.2 ยา้ยไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา 

ช่ือวชิาคงเดิม จ านวน 3 รายวชิา   
2.5.3 ยา้ยไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา เปล่ียน

ค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา   
  2.5.4 เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา   
  2.5.5  รหสัวชิาคงเดิม  เปล่ียนช่ือวชิา เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา 
  เปล่ียนรหสัวชิา  เปล่ียนช่ือวิชา เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 
 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

 
   

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ  98 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   15  หน่วยกิต   15  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพ   85  หน่วยกิต   83  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               70  หน่วยกิต              71  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก               15  หน่วยกิต              12  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        136 หน่วยกติ 
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  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554   
วนัองัคารท่ี 20 กนัยายน  2554 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม  2554 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา
ศิลปภาพถ่าย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ือง
ต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. การเขียนหลกัสูตรควรเขียนในเชิง Marketing เพือ่ให้อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ  
 3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้มี
ความหมายสอดคล้องกนั 
 4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.25 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาแฟช่ันดีไซน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  
สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2544  
และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2550  และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1  ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั) 

เป็น จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-การศึกษาดว้ยตนเอง)    
2.2  ปรับปรุงหมวดศึกษาทัว่ไป ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด 
 วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. 2555) 
2.3 หมวดวชิาเฉพาะ 
        2.3.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   
                   1.  ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 5 รายวชิา  
                2. เปล่ียนรหสัวชิา ปรับค าอธิบายรายวชิา ปรับจ านวนหน่วยกิต 
    และยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพบงัคบั จ  านวน 1 รายวชิา   

2.3.2 กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 
 1.  ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 23 รายวชิา  
 2.  ปรับค าอธิบายรายวชิา และปรับหน่วยกิตบรรยาย-ปฏิบติั  
  จ านวน 2 รายวชิา 
2.3.3 กลุ่มวชิาชีพเลือก 
 1.  ปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 11 รายวชิา  
 2.  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 7 รายวชิา 
 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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4. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18  หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  82  หน่วยกิต 86  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               73  หน่วยกิต              77  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก                 9  หน่วยกิต                9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        139 หน่วยกติ 
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554    
วนัองัคารท่ี 20 กนัยายน  2554 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม  2554 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  
สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชา
แฟชัน่ดีไซน์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ือง
ต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. การเขียนหลกัสูตรควรเขียนในเชิง Marketing เพือ่ให้อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ  
 3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้มี
ความหมายสอดคล้องกนั 
 4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.26 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 
2530  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1  ปรับเปล่ียนช่ือสาขาวชิาฯ ช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา ดงัน้ี 
                   2.1.1 ช่ือสาขาวชิา จาก  ออกแบบนิเทศศิลป์  เป็น การออกแบบนิเทศศิลป์  
                     2.1.2 ช่ือหลกัสูตร (ภาษาไทย)   
       จาก หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
                             เป็น หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  
                     2.1.3 ช่ือปริญญา (ช่ือเตม็)  จาก  ศิลปบณัฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์)  
                                 เป็น  ศิลปบณัฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) 
                             ช่ือปริญญา (ช่ือยอ่)  จาก  ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
                                เป็น  ศล.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) 

 2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จากจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
   เป็นจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  ปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต เป็น  
  9 หน่วยกิต  โดยมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

  2.3.1 ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั เปล่ียนรหสั เปล่ียนช่ือและปรับค าอธิบายรายวชิา  
      จ  านวน 3 รายวชิา   

  2.3.2  เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 3 รายวชิา   
 2.4 กลุ่มวชิาชีพ  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 82 หน่วยกิต เป็นจ านวน 92 หน่วยกิต  

  โดยมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
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                     2.4.1 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 73 หน่วยกิต เป็นจ านวน 
83 หน่วยกิต 
                                  1. ยา้ยมาจากหมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ เปล่ียนรหสั เปล่ียนช่ือรายวชิา 

และเปล่ียนค าอธิบายรายวชิาจ านวน 3 รายวชิา   
2. เปล่ียนค าอธิบายวชิา จ านวน 11 รายวชิา  
3. เปล่ียนรหสัวชิาและค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา   
4. เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา จ านวน 8 รายวชิา  
5. ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จ านวน 1 รายวชิา  
6. ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จ านวน 1 รายวชิา   

  2.4.2 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  
1.  เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา   
2.   เปล่ียนรหสัวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา  
3. เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา  
4.  ตดัรายวชิาออก จ านวน 2 รายวชิา   

 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  3.  โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ    ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554    
วนัองัคารท่ี 20 กนัยายน  2554 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม  2554 

  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18  หน่วยกิต    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  82  หน่วยกิต   92  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั               73  หน่วยกิต                83  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก                 9  หน่วยกิต                  9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        139 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ  เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. การเขียนหลกัสูตรควรเขียนในเชิง Marketing เพือ่ให้อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ  
 3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้มี
ความหมายสอดคล้องกนั 
 4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.27 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 
2530  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  และ 2551 
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1  ปรับเปล่ียนช่ือสาขาวชิา ช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา ดงัน้ี 
 2.1.1  ช่ือสาขาวชิา  จาก ออกแบบผลิตภณัฑ ์ เป็น การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
 2.1.2  ช่ือหลกัสูตร(ภาษาไทย)   
  จาก  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

เป็น  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 2.1.3  ช่ือปริญญา (ช่ือเตม็) จาก ศิลปบณัฑิต (ออกแบบผลิตภณัฑ)์  

  เป็น  ศิลปบณัฑิต (การออกแบบผลิตภณัฑ์) 
 ช่ือปริญญา (ช่ือยอ่)   จาก  ศล.บ. (ออกแบบผลิตภณัฑ์) 

 เป็น  ศล.บ. (การออกแบบผลิตภณัฑ์) 
2.2  ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต  เป็น 133 หน่วยกิต 
2.3  ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิาจาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
 เป็นจ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.4  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็น  
 12 หน่วยกิต โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

2.4.1 เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา จ านวน 4  รายวชิา 
 2.4.2 ยา้ยไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนค าอธิบาย

รายวชิา จ านวน 1 รายวชิา   
2.4.3 ตดัรายวชิาออก จ านวน 1 รายวชิา   

2.5  กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 79 หน่วยกิต เป็น 83 หน่วยกิต 
โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
2.5.1   กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 73 หน่วยกิต  
  เป็น 77 หน่วยกิต  

1.   ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียน
ค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 1 รายวชิา   

2.  เปล่ียนรหสัวชิา จ านวน 1 รายวชิา   
3.  เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา จ านวน 7 รายวชิา   
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4.  เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา   
5.  เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จ านวน 1 รายวชิา   
6.  เปล่ียนหน่วยกิตรายวชิา จากไม่นบัหน่วยกิต เป็นนบัหน่วยกิต 

จ านวน 1 รายวชิา   
7.  ตดัรายวชิาออก จ านวน 10 รายวชิา   
8.  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 11 รายวชิา   

2.5.2 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก จ านวนหน่วยกิตคงเดิม 6 หน่วยกิต 
1.  เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา จ านวน 6 รายวชิา   

  2.  เปล่ียนช่ือวชิา เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา จ านวน 3 รายวิชา   
  3.  ตดัรายวชิาออก จ านวน 10 รายวชิา   
 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  79  หน่วยกิต  83  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั               73  หน่วยกิต                77 หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก                 6  หน่วยกิต                  6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        135 หน่วยกติ        133 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554    
วนัองัคารท่ี 20 กนัยายน  2554 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม  2554 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. การเขียนหลกัสูตรควรเขียนในเชิง Marketing เพือ่ให้อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ  
 3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้มี
ความหมายสอดคล้องกนั 
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 4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.28 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิา
ออกแบบภายใน   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
คณะศิลปะและการออกแบบ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2530  และต่อมา
ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  และ 2551 
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1  ปรับเปล่ียนช่ือสาขาวชิา   ช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา ดงัน้ี 
                      2.1.1 ช่ือสาขาวชิาออกแบบภายใน ปรับเปล่ียนเป็นสาขาวชิาการออกแบบภายใน  
                      2.1.2 ช่ือหลกัสูตร(ภาษาไทย) : หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน 
                              ปรับเปล่ียนเป็นช่ือหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน   
                     2.1.3 ช่ือปริญญา(ช่ือเตม็) : ศิลปบณัฑิต (ออกแบบภายใน)  
                              ปรับเปล่ียนเป็นศิลปบณัฑิต (ออกแบบภายใน) 
                              และ ช่ือปริญญา(ช่ือยอ่) : ศล.บ. (ออกแบบภายใน) 
                             ปรับเปล่ียนเป็น ศล.บ. (ออกแบบภายใน) 
   2.2 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 139 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
   2.3   ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิาจาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) เป็น   
   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

  2.4  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
                        (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 



 112 

      2.5   ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 101 หน่วยกิต เป็น 104 หน่วยกิต 
                         โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
        2.5.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 21 หน่วยกิต เป็น  
         27 หน่วยกิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
                 1. เปล่ียนรหสั เปล่ียนช่ือวชิา จ  านวน 3 รายวชิา  ดงัน้ี 
          1.1  จาก ART 111 วาดเส้นวชิาชีพ (Professional Drawing) 
       เป็น  INT 110  วาดเส้นในงานออกแบบภายใน  
                                                                   (Drawing for Interior Design 
       1.2  จาก  ART 115  เทคนิคการเขียนแบบเบ้ืองตน้   
                                              (Basic Technical Drawing)  
                                          เป็น INT 115  การเขียนแบบภายในเบ้ืองตน้  
                                                               (Introduction to Interior Drawing)                                          
       1.3  จาก INT 130  เทคนิคการแสดงแบบ (Presentation Techniques) 
           เป็น INT 114  เทคนิคการน าเสนอในงานออกแบบภายใน  
                                     (Interior Design   Presentation Techniques)   

  2.    เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 
   INT 112   สีส าหรับงานออกแบบภายใน (Color Theory for Interior Design) 

     3.   ยา้ยวชิามาจากวชิาชีพ-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา จ  านวน 2 รายวชิา 
ดงัน้ี 

   3.1  จาก INT 350  ประวติัการอออกแบบภายในตะวนัตกศตวรรษ
ท่ี 1-19  

                                               เป็น INT 250 ประวติัศาสตร์การออกแบบภายในตะวนัตก 
       ศตวรรษท่ี1-19 

   3.2  จาก INT 351 ประวติัการอออกแบบภายในตะวนัตกศตวรรษ 
    ท่ี 20-21  
                  เป็น INT 251 ประวติัศาสตร์การออกแบบภายในตะวนัตก 
       ศตวรรษท่ี 20 - 21 

                         4.   ตดัรายวชิาออก ยา้ยไปวิชาชีพ- บงัคบั หมวดวชิาสนบัสนุน  
                            เปล่ียนช่ือวชิา เปล่ียนรหสัวชิา จ  านวน 1 รายวชิาดงัน้ี 

 จาก ART 360  วธีิวจิยัทางงานศิลปะและการออกแบบ  
                          (Principles of Research for Arts  and Design) 
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                                                          เป็น INT 360  ระเบียบวธีิวจิยัทางงานออกแบบภายใน 
                         (Research  Methodology for Interior Design) 
 2.5.2 กลุ่มวชิาชีพบงัคบั โดยมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงัน้ี 
  1.    มีการแบ่งหมวดวชิาเป็น3 หมวดวชิา ดงัน้ี 
                                                          1.1   หมวดวชิาหลกั 
                                                          1.2.  หมวดวชิาเทคโนโลยี 
    1.3  หมวดวชิาสนบัสนุน 
     2.  ตดัรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

  INT 244 วสัดุในงานออกแบบภายใน    
    3. เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา ปรับหน่วยกิต    

   จ านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
 3.1 จาก INT 242   การก่อสร้าง 1   (Construction I) 3(1-4) 
  เป็น INT 240  วสัดุและการก่อสร้าง 1  
    (Materials and Construction I) 4(2-4-6) 
 3.2 จาก INT 243   การก่อสร้าง 2   (Construction II) 3 (1-4) 

         เป็น INT 241  วสัดุและการก่อสร้าง 2  
                                  (Materials and Construction II)  4(2-4-6) 

   4. เปล่ียนช่ือวชิา ปรับหน่วยกิตบรรยาย-ปฏิบติั จ  านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
    4.1 จาก INT 323  การออกแบบภายในอาคารสาธารณะ 1  

                                                     (Public Interior Design I) 5(2-6) 
    เป็น INT 323 การออกแบบภายในอาคารสาธารณะและอาคารพาณิชย ์1             
         (Public and Commercial Interior Design I)  5(1-8-6) 

   4.2   จาก INT 324  การออกแบบภายในอาคารสาธารณะ 2  
                                             (Public Interior Design II) 5(2-6)   
        เป็น INT 324 การออกแบบภายในอาคารสาธารณะและอาคารพาณิชย ์2     
                                                                                       (Public and Commercial Interior Design II) 5(1-8-6) 

   5. ปรับหน่วยกิตบรรยาย-ปฏิบติั จ  านวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 
   จาก INT 421   การออกแบบภายในวชิาชีพ 5(2-6)  

       เป็น INT 421   การออกแบบภายในวชิาชีพ 5(1-8-6) 
   6.  รหสัคงเดิม เปล่ียนช่ือวชิา และนบัหน่วยกิต จ านวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 
        วชิา INT 391   การฝึกงานออกแบบภายใน 1 หน่วยกิต 1 (0-35-18) 
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                                              7. ยา้ยวชิามาจากลุ่มวชิาชีพพื้นฐาน เปล่ียนช่ือวชิา เปล่ียนรหสัวชิา  
                                                      จ านวน  1 รายวชิาดงัน้ี 

 จาก  ART 360  วธีิวจิยัทางงานศิลปะและการออกแบบ  
                                                                        (Principles of Research for Arts  and Design) 
                                                             เป็น  INT 360  ระเบียบวธีิวจิยัทางงานออกแบบภายใน 
                                           (Research Methodology for Interior Design) 
   8.  ตดัรายวชิายา้ยไปวชิาชีพพื้นฐาน เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา  
                                                     จ านวน 2 รายวชิา  ดงัน้ี 
     8.1 จาก  INT 350  ประวติัการอออกแบบภายในตะวนัตกศตวรรษท่ี 1-19  
                                                           เป็น INT 250  ประวติัศาสตร์การออกแบบภายในตะวนัตก 
       ศตวรรษท่ี1-19 
   8.2 จาก INT 351  ประวติัการอออกแบบภายในตะวนัตกศตวรรษท่ี 20-21  
                    เป็น INT 251 ประวติัศาสตร์การออกแบบภายในตะวนัตก 
      ศตวรรษท่ี 20 - 21 

2.5.3 กลุ่มวชิาชีพเลือก มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
  1.    เปล่ียนช่ือวชิา จ  านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
    1.1 จาก INT 381 การจดัแสง (Lighting Design) 
                                                       เป็น INT 381 การออกแบบแสงสวา่ง (Lighting Design)                                                                               
   1.2  จาก  INT 482  การจดัสวนและการใชพ้นัธ์ุไมภ้ายในอาคาร  
                                                                            (Landscape Design and (Plant Scaping)    
     เป็น INT 482 การตกแต่งสวนภายในอาคาร   
         (Interior Garden Decoration)   

 2. เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา จ  านวน 1 รายวชิาดงัน้ี 
 2.1  จาก  INT 483   การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)    

                  เป็น ART 370 โครงการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Project) 
 3. ตดัรายวชิาวชิาเลือกนอกคณะ จ านวน 11 วชิา ไดแ้ก่ 

3.1   ACC 100    หลกัการบญัชีการเงิน  
                                                      3.2 ACC 103    หลกัการบญัชีเพื่อการจดัการ  
                                                    3.3 ACC 315    การภาษีอากร  
                                                    3.4 LAW 108    กฏหมายธุรกิจ 1  
                                                     3.5 MGT 202    องคก์ารและการจดัการ  
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                                                      3.6 MKT 101    หลกัการตลาด  
                                                     3.7 MKT 202    พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
                                                  3.8 MKT 203 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา  
                                                    3.9 MKT 305     การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์  
                                                    3.10 MKT 306     การจดัการการขาย  
                                                   3.11 MKT 414     การจดัการการตลาด  

 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  21  หน่วยกิต  27  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  80  หน่วยกิต  77  หน่วยกิต 
        วชิาชีพบงัคบั               68  หน่วยกิต                65  หน่วยกิต 
        วิชาชีพเลือก               12  หน่วยกิต                12  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        139 หน่วยกติ        142 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปะและการออกแบบ    ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554    
วนัองัคารท่ี 20 กนัยายน  2554 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม  2554 
  

 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา
ออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปะและการออกแบบ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ขอ้เสนอ  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปะและการออกแบบ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ขอปรับปรุง
หลกัสูตรดังกล่าวข้างต้น และขอเปลีย่นช่ือสาขาวิชา จาก ออกแบบภายใน เป็น มัณฑนศิลป์ น้ัน เน่ืองจากขณะนี้
ยังไม่มีข้อยุติจากสภาสถาปนิก เร่ืองการก าหนดช่ือสาขาวิชา   ดังน้ันหากสภาสถาปนิกมีข้อยุติในก าหนดช่ือ
สาขาวชิาทีชั่ดเจนแล้ว จะขออนุญาตต่อท่านคณะกรรมการฯ แก้ไขช่ือสาขาวชิาตามมติของ     สาสถาปนิกต่อไป 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  โดยต้องเขียนให้
ชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร   
 2. การเขียนหลกัสูตรควรเขียนในเชิง Marketing เพือ่ให้อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ  
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 3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้มี
ความหมายสอดคล้องกนั 
 4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากเนื้อหาแต่ละรายวิชาต้อง
มีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน  การเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า และกลุ่มทกัษะทางปัญญาต้องมี จุดด า 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.29 หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลัยแพทยศาสตร์ 

    
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

    
ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยั
แพทยศาสตร์ 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2532   และต่อมาไดมี้การปรับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2538 2542  2545  2549 และ  2550 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 เพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหลกัสูตรจาก 251 หน่วยกิตเป็น 260 หน่วยกิต  
    2.1.1 เพิ่มจ านวนหน่วยกิตหมวดศึกษาทัว่ไป จาก 30 หน่วยกิต  
     เป็น 31หน่วยกิต  
      2.1.1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ จาก 3 หน่วยกิต เพิ่มเป็น 6 หน่วยกิต 
      2.1.1.2  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ จาก 3 หน่วยกิต เพิ่มเป็น 6 หน่วยกิต 
      2.1.1.3   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต คงเดิม 
      2.1.1.4   กลุ่มวชิาภาษา จาก  15  หน่วยกิต ลดเป็น 9  หน่วยกิต 
      2.1.1.5   เพิ่มกลุ่มวชิาพละศึกษา  1  หน่วยกิต 
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   2.1.2   เพิ่มจ านวนหน่วยกิตหมวดวชิา เฉพาะ จาก 215 หน่วยกิต 223 หน่วยกิต  
     2.1.2.1   เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์ เป็น กลุ่มวชิา 
      พื้นฐานวทิยาศาสตร์ (บงัคบั) และเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก  
      12  หน่วยกิต เป็น 14  หน่วยกิต 
     2.1.2.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ เป็น กลุ่มวชิาพื้นฐาน 
      วชิาชีพ (บงัคบั) และ   ลดจ านวนหน่วยกิตจาก 62 หน่วยกิต  
      เป็น  61  หน่วยกิต 
     2.1.2.3 กลุ่มวชิาชีพ จาก 141  หน่วยกิต เพิ่มเป็น 148  หน่วยกิต  

   2.1.2.3.1   เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาชีพบงัคบั เป็น กลุ่มวชิาชีพ  
  (บังคับ) และ เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 129 

หน่วยกิต  เป็น 140  หน่วยกิต 
  2.1.2.3.2   เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาเลือกบงัคบัวชิาชีพ เป็น 
   กลุ่มวชิาชีพ (เลือก) และ ลดจ านวนหน่วยกิตจาก 
   12 หน่วยกิต เป็น 8  หน่วยกิต 
 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2554   

วนัพฤหสับดีท่ี 29 กนัยายน  2554   

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ตาม มคอ.1 

โครงสร้าง
หลกัสูตรเดมิ ปี
การศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 31 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    3  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 -  
 

1 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 215 หน่วยกติ 223 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน
วทิยาศาสตร์ 

 12  หน่วยกิต 14 หน่วยกิต 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  62  หน่วยกิต  61  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  141  หน่วยกิต 148  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               129  หน่วยกิต              140  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก                 12  หน่วยกิต                  8  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ        251 หน่วยกติ        260 หน่วยกติ 
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2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2554 วนัพุธท่ี 5 ตุลาคม  2554 

  
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี 
บณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุญาตใหรั้บนกัศึกษาปี
การศึกษาละ 10 คน   
  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในปัจจุบนัมี  6 คน (เม่ือขอเปิดด าเนินการมี
อาจารยป์ระจ า  5  คน) จ านวนนกัศึกษา 40  คน  สัดส่วนคุณวุฒิอาจารยป์ระจ า ปริญญาเอก : ปริญญาโท 
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เท่ากบั  6 : 0   สัดส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา เท่ากบั  1 : 6.66 (ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ฯ  อตัราส่วนของ
อาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  ซ่ึงก าหนดไว ้  1 : 10) 
  3.  จ านวนหนงัสือ / ต ารา / วารสาร ของสาขาวชิา  มีหนงัสือจ านวน  949  ช่ือเร่ือง/
เล่ม  วารสาร มีจ านวน  112  ช่ือเร่ือง/เล่ม  
  
ข้อพจิารณา 
   การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ 
ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการของมหาวทิยาลยัรังสิต ดงัน้ี 
   1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2554  วนัองัคารท่ี 12 
กรกฎาคม 2554   
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2554 วนัพุธท่ี  3 สิงหาคม 2554 
  3. คณะกรรมการพิจารณารับรองหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุม 
วนัองัคารท่ี  27 กนัยายน  2554   
 
   จากการตรวจสอบพบวา่การขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ ไดด้ าเนินการตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรใหเ้สนอเร่ืองการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี 
บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ ต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และด าเนินการแจง้ไปยงัส านกังาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณ 
วฒิุ ต่อไป  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.5 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
  National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 

   

ข้อเทจ็จริง 
  1)  ส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั National Pingtung University of Science and Technology, 
Taiwan  โดยมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะด าเนินการร่วมกนั  ได้แก่  การแลกเปล่ียนบุคลากร นักศึกษา   
ขอ้มูลทางวชิาการ  พฒันาหลกัสูตร อุปกรณ์ดา้นการวจิยั และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาอ่ืนๆ   
  2)    สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   กบั 

National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.6 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, Finland 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, Finland 
     

ข้อเทจ็จริง 
1)  ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทาง

วชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, 
Finland 
โดยมีกิจกรรมทางวชิาการท่ีจะด าเนินการร่วมกนั  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษา    

2)    สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   กบั 

Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, Finland 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
กบั  Kyung Hee University, Korea 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  Kyung Hee University, Korea 
     

ข้อเทจ็จริง 
1)  ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทาง

วชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Kyung Hee University, Korea โดยมีกิจกรรมทางวชิาการท่ีจะ
ด าเนินการร่วมกนั ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท การพฒันา
หลกัสูตร การพฒันาโปรแกรมการวจิยั รวมถึงขอ้มูลทางวิชาการ  

2)    สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   กบั  

Kyung Hee University, Korea 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
      คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง     ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม คร้ังท่ี 
1/2554  วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  และคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้อ
ต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
  2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร ของ ผศ.ยพุกนิษฐ์  พ่วงวีระกุลใน
การประชุม วนัท่ี 11 มกราคม 2555  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาอายุรศาสตร์  ของ พญ.กิตติวรรณ  สุเมธกุล    
ประเมินผลใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
4/2554  วนัท่ี 13 มกราคม 2554  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  จ  านวน  2 คน  
ดงัน้ี 
 -  ผศ.ยพุกนิษฐ ์ พว่งวรีะกุล   ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร 



 126 

 -  พญ.กิตติวรรณ  สุเมธกุล   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  รอง
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยด า เนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 2  คน    ด ารงต าแหน่ง              
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ  านวน 1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 1 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าว
ขา้งตน้  และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง  วาระการให้ปริญญากติติมศักดิ์ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ 
      กลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
5.1   เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญากติติมศักดิ์ 
 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ (ประเภทวชิาการ) 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิตจะจดัพิธีประสาทปริญญา ประจ าปี 2554 ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2555 จึงพิจารณาเห็นสมควรให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ  และมี
ประวติัการท างานท่ีส่งเสริมการพฒันาแก่สังคมในระดบัประเทศ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  
คร้ังท่ี 1/2554  วนัท่ี 13 ตุลาคม 2554   ขอเสนอใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิประเภทวชิาการ   แก่บุคคลดงัน้ี 

1. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาดนตรี แก่ นายบรูซ  แกสตนั 
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2. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ แก่  ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
3. ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ แก่   

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตูจิ้นดา 
 

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
  กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดชั้นสาขาของปริญญา และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2549   ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546  ขอ้ 3  และขอ้ 4   ความวา่ 
  ขอ้ 3  สถาบนัจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิไดเ้ฉพาะในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนันั้น 
และไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิานั้นแลว้ 
  ขอ้ 4  บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ  มีดงัต่อไปน้ี 
            (1)  ปริญญากิตติมศักด์ิประเภททั่วไป  ส าหรับผู ้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงใช้ความรู้  
ความสามารถในสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ินั้น  จนเป็นท่ีประจกัษ์ว่าไดท้  าช่ือเสียงประกอบคุณ
งามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ  และให้มอบได้ส าหรับสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์หรือสาขาวชิาศิลปศาสตร์เท่านั้น 
            (2)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภทวิชาการ  ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นนกัวิชาการมี
ผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับของนกัวิชาการในสาขาวิชานั้น   และมีผลงานซ่ึงประเมินคุณค่าไดเ้ท่าเทียมกบั
ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
 
  ทั้งน้ี   ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองท าหนา้ท่ีกลัน่กรองและเสนอช่ือผูท่ี้
สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนั  เพื่อพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
 
ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 



 128 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง  อืน่ ๆ 
6.1 เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี พ.ศ. 2555 
 
  ดว้ยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั  ขอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจ าปี พ.ศ. 2555  โดยจะจดัการประชุม  ณ ห้องประชุม 1-801  ชั้น 8  อาคาร
อาทิตย ์อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ  17.30 – 20.00 น.  ดงัน้ี 
 

ล าดับที ่ วนั / เดือน / ปี 
คร้ังท่ี   1/2555 วนัพุธท่ี   16     มีนาคม   2555 
คร้ังท่ี   2/2555 วนัพุธท่ี   15     มิถุนายน   2555 
คร้ังท่ี   3/2555 วนัพุธท่ี   19     กนัยายน   2555 
คร้ังท่ี   4/2555 วนัพุธท่ี   21     พฤศจิกายน  2555 

 
ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  เห็นชอบจกัได้
ด าเนินการต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
6.2 เร่ือง ก าหนดวนัประสาทปริญญา ประจ าปี  2554 
 
  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยเลขานุการสภาฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบวา่ มหาวทิยาลยัจะจดัพิธี
ประสาทปริญญาประจ าปี 2554  ในวนัอาทิตยท่ี์  26  กุมภาพนัธ์  2555  (เอกสารดงัแนบ) 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่  1  
  ปีการศึกษา  2554      
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   ภาค
การศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554   จ  านวน   173   คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน 173 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2554 
1.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 1 
2.  คณะพยาบาลศาสตร์ 1 
3.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 24 
4.  คณะเภสชัศาสตร์ 3 
5.  คณะกายภาพบ าบดั 29 
6.  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 30 
7.  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 8 
8.  คณะวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 39 
9.  คณะนิติศาสตร์ 38 

รวม 173 
 

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

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2554  จ  านวน  173  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  1 
  ปีการศึกษา  2554  (เพิม่เติม)   
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  (เพิ่มเติม)  จ  านวน  137   คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน   137   คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่1/2554 

(เพิม่เตมิ) 
1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 
2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 4 
3.  สาขาวชิาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 1 
4. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 12 
5. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
6. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

5 

7.  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 6 
8.  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 1 
9. สาขาวชิาการออกแบบ 6 
10. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 10 
11. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 29 
12. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 2 
13.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 11 
14. สาขาวชิานิติศาสตร์ 4 
15. สาขาวชิาดนตรี 2 
16. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 12 
17. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 24 
18. สาขาวชิาบริหารการศึกษา 1 
19. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 1 

รวม 137 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) จ านวน  137  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  1  
  ปีการศึกษา 2554 (เพิม่เติม)   

 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)  จ  านวน  7  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ และส านกังานทะเบียนไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาเอก  จ านวน  7  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 1/2554 

(เพิม่เตมิ) 
1.  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 
2.  สาขาวชิาการศึกษา 6 

รวม 7 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)  จ  านวน 7  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.6    เร่ือง ข้อหารือของอธิการบดีอนัเน่ืองจากวกิฤตอุทกภัย ปี 2554 
  อธิการบดี ไดน้ าเสนอประเด็นอนัสืบเน่ืองจากวกิฤตอุทกภยั เพื่อขอรับฟังขอ้คิดเห็นจาก
กรรมการสภามหาวทิยาลยั  โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ วกิฤตท่ีผา่นมาสะทอ้นภาวะขาดองคค์วามรู้ส าคญัของสังคมไทย 
หลายประการ เช่น 

1.  ความรู้ดา้นอุตุนิยมวทิยา  ซ่ึงไม่มีการเรียนการสอนในประเทศไทย 
2.  ความรู้ดา้นภูมิสารสนเทศ  ซ่ึงมหาวทิยาลยัรังสิตเคยเปิดสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

มีพลเอก ดร.วชิิต สาทรานนท ์ อดีตเจา้กรมแผนท่ีทหารบก เป็นผูอ้  านวยการหลกัสูตร แต่ไม่มีผูส้นใจเรียน  ใน
ท่ีสุดจึงตอ้งปิดหลกัสูตร 

3.  ปัญหาเร่ืองการเกษตร  ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของประเทศไทย และไทยถูกจดัใหเ้ป็นแหล่งอาหาร 
อนัดบั 4 ของโลก แต่เกษตรกรรมไทยยงัลา้หลงัและเกษตรกรก็ยากจน อยา่งไรก็ตาม มหาวทิยาลยัเช่ือวา่ 
อนาคตของประเทศไทยยงัข้ึนกบัการเกษตร และควรมุ่งสู่ความเป็น  “ครัวของโลก” 
  กรรมการไดร่้วมแสดงความคิดเห็น  โดยสรุป ดงัน้ี 

1.  ปัญหาการเปิดหลกัสูตรในประเทศไทย ยงัข้ึนอยูก่บั Career Oriented คือมุ่งวา่จะไป 
ประกอบอาชีพอะไร เพราะฉะนั้นวชิาการท่ีไม่ชดัเจนเร่ืองอาชีพ  จึงไม่เจริญกา้วหนา้  เช่น คณิตศาสตร์ เป็นตน้  
ดว้ยเหตุน้ีวชิาอุตุนิยมวทิยา จึงไม่มีคนเรียนเพราะไม่มีแหล่งประกอบอาชีพ  ทั้งๆ ท่ีเป็นความรู้ท่ีส าคญัส าหรับ
ประเทศ 

2.  จากวกิฤตอุทกภยัท่ีผา่นมา  เห็นวา่ในแง่วชิาการ สถาบนัการศึกษาควรตั้งศูนยศึ์กษา 
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ภยัพิบติั  ท่ีท  างานเชิงยทุธศาสตร์ คือมองระบบทั้งหมด  ไม่ใช่เนน้แค่เร่ืองเทคนิค  ทั้งน้ี โดยตอ้งเช่ือมโยงกบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน  ความรู้เชิงลึกท่ีไดจ้ากการศึกษาอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง  ควรถูกน าเสนอทั้งต่อภาคการเมือง  หน่วย
ปฏิบติั และสาธารณชน 

3.  จากวกิฤตท่ีผา่นมา  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ชุมชนทอ้งถ่ิน ยงัไม่เขม้แขง็ท่ีจะช่วยตวัเอง,  กลไก 
ภาครัฐ  ทั้งฝ่ายการเมืองและราชการ ยงัขาดความรู้,  โครงสร้างพื้นฐานท่ีผิด  เช่น ส่ิงปลูกสร้างท่ีขวางทางน ้า  
และปัญหาการส่ือสารท่ีไม่มีความชดัเจน 

4.  วกิฤตอุทกภยัคร้ังน้ี  ช้ีใหเ้ห็นวา่ มีปัญหาส าคญัอยา่งยิง่ 2 ประการ คือ ปัญหาองคค์วามรู้   
และปัญหาการจดัการ 
  ในประเด็น  “องคค์วามรู้”  วิชาการส าคญัท่ีขาดแคลน คือ “อุตุนิยมวทิยา”  และ “อุทกศาสตร์”  
สองวชิาน้ีถูกลืมในประเทศไทย  ซ่ึงนอกจากจะไม่มีการเรียนการสอนอยา่งจริงจงัแลว้ (นอกจากท่ีสถาบนั AIT. 
ท่ีสอนวชิาอุทกศาสตร์)  คนท่ีเรียนจบก็ไม่มีท่ีท างานอ่ืน  นอกจากท างานกบักรมอุตุนิยมวทิยา  ทั้งท่ีประเทศมี
ความตอ้งการผูรู้้อีกมาก  เพราะปัญหามีความซบัซอ้นยิง่ข้ึน  เช่น ปรากฏการณ์ลานินญ่า   เอลนินโญ่ 
  ในประเด็น  “การจดัการ”  วิกฤตท่ีผา่นมา แสดงใหเ้ห็นถึงความสับสนทั้งกระบวนการ
ตดัสินใจ  การสั่งการ   การส่ือสาร  ซ่ึงแสดงออกในทางปฏิบติัหลายปัญหา  ไดแ้ก่ 

1. การพยากรณ์ (Forcasting) มาจากหลายทาง และไม่รู้วา่เป็นหนา้ท่ีของใคร 
2. การเตือนภยั (Warning) สับสน,  ประชาชนไม่รู้จะฟังใคร 
3. การป้องกนัน ้าท่วม (Protection) ซ่ึงตอ้งกระท าก่อนน ้าท่วม  ไม่ใช่ท าในขณะน ้าท่วม  

เช่น การลอกท่อ  ของกทม.  ซ่ึงตอ้งท าล่วงหนา้ก่อนน ้าท่วม เป็นตน้ 
4. การต่อสู้กบัน ้า (Flood Fighting) เช่น  ขดุคลอง  กั้นท านบ  ร้ือท านบ  แต่อุทกภยัคร้ังน้ี 

เกิดสภาพจลาจล  และลุกลามเป็นการต่อสู้ทางการเมือง 
5. การช่วยเหลือ (Flood Relief)  เป็นเร่ืองของกลไกการช่วยเหลือ  เยยีวยา  ซ่ึงขณะน้ีก็ยงั

ตอบไม่ไดว้า่ ประเทศไทยท าอะไร  อยา่งไร 
โดยภาพรวมจึงเห็นวา่ ทั้ง  5  เร่ืองน้ี ลม้เหลวในดา้นการจดัการ 

6. ปัญหาโครงสร้างการบริหาร  การจะเกิดองคค์วามรู้ได ้ ตอ้งมีคนรู้  คนเก่ง  มาท างาน  
ศึกษา  คน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง  ไม่ใช่งานเฉพาะกิจ  โดยเฉพาะการเก็บสถิติน ้า  ตอ้งใช้
ขอ้มูลต่อเน่ืองนานถึง  30 ปีเพื่อจะท านายส่ิงท่ีจะเกิดในระยะยาว  ไม่ไดใ้ชแ้ค่
ความรู้สึกหรือสามญัส านึก  แต่โดยระบบโครงสร้างปัจจุบนั    คนท่ีมีความรู้  มี
เทคโนโลยเีหล่าน้ี  ไม่มีโครงสร้างท่ีรองรับให้เขาไดท้  างานอยา่งถาวร ต่อเน่ือง 

5.  ปัญหาดา้นเกษตรกรรมและความยากจนของเกษตรกร  มีปัจจยัท่ีควรพิจารณา  ศึกษา 
เพิ่มเติมอีกหลายประเด็น  เช่น ค่านิยมวา่ผลผลิตการเกษตร เช่น อาหารตอ้งราคาถูก  ไข่ไก่ตอ้งราคาถูก  เม่ือ
ราคาแพง  รัฐก็ตอ้งน าเขา้  เพื่อกดราคา,  ระบบชลประทาน  ซ่ึงพื้นท่ีเกษตรกรรม  150 ลา้นไร่ มีชลประทานไม่
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ถึง  20 ลา้นไร่,  จ  านวนเกษตรกรในประเทศไทย  มีประมาณร้อยละ  30 ของประชากร  ขณะท่ีประเทศร ่ ารวย 
เช่น ญ่ีปุ่น  มีเกษตรกรเพียงร้อยละ  1-2,  ประเทศไทยผลิตอาหารเล้ียงคนไดป้ระมาณ  250 ลา้นคน  มีค าถามวา่ 
ผลิตมากไปหรือไม่   เพราะตอ้งใชท้รัพยากรและพลงังานจ านวนมาก    ถา้ผลิตส าหรับคน  150 ลา้นคน  จะ
เหมาะสมกวา่หรือไม่  หรือหากจะผลิตมาก  ตอ้งใชน้ ้ามาก  จะตอ้งสร้างเข่ือนเพิ่มอีกหรือไม่,   ความไม่ชดัเจน
ในเร่ืองเทคโนโลย ีGMOฯ   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเกษตรกรรมท่ีควรไดรั้บการศึกษาอยา่ง
จริงจงั 
 
เลกิประชุมเวลา   19.45  น. 
 
 
 
 
                    (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 


