
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2560 
วนัพุธที ่  22    มีนาคม   2560 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

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

ผู้ลาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์   กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 
 



 
 

3.1 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
  3.1.1 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์     
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

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

 
  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
    - เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา 

2.2  ปรับหมวดวชิาเลือก  
  -   ปรับค าอธิบายรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา  

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

 

หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แบบ 2.1  (ส าหรับผู้จบปริญญาโท) 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 

3 หน่วยกิค 
9 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
- 

3 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
36หนวยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 



 
 

หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แบบ 2.2  (ส าหรับผู้จบปริญญาตรี)
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
- 

6 หน่วยกิค 
18 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

 
- 

6 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
48 หนวยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 
 

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

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

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.1.2  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์     

 
ค าขอ 

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

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2535  ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2551 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงรายวชิาหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
      - เปล่ียนรหสัวชิาและปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวิชา  

 2.2  ปรับหมวดวชิาบงัคบั  
  -   ปรับค าอธิบายรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา  

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

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
 ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

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

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

ไม่นบัหน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

ไม่นบัหน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 
 
 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2559 วนัท่ี  15 ธนัวาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2560 วนัท่ี  11 มกราคม 2560 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 



 
 

3.1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบริหารธุรกิจ 
   
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจ   

 
ข้อเทจ็จริง 

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

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



 
 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

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

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 

 15 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 

- 
36 หน่วยกิต 

 
- 

15 หน่วยกิต 
- 

12 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 65 หน่วยกติ 63 หน่วยกติ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

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

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



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง 

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

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 42 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 
2.2 หมวดวชิาเลือก ปรับปรุงแผน ก แบบ ก2 โดยปรับหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็น    

9 หน่วยกิต โดยใหน้กัศึกษาเลือกเรียน 3 รายวชิา และแผน ข  ปรับหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 
โดยใหน้กัศึกษา เลือกเรียน 5 รายวชิา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 - ยกเลิกรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา   
 - เปิดรายวชิาใหม่ จ านวน 2 รายวชิา  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม                  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข (ไม่ท าวทิยานิพนธ์) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาว ิชา
ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 



 
 

3.1.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปศาสตร์ 
 
ค าขอ 

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

 
ข้อเทจ็จริง 

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

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

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



 
 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม       
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2560 

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

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2559 วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2560 วนัท่ี  11 มกราคม 2560 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝร่ังเศส (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.6 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์   

 
ข้อเทจ็จริง 

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

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



 
 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาแกน 
หมวดวชิาเฉพาะสาขาวชิา      
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

10 หน่วยกิต 
13 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

9 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 

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

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

เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อ
สภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์   
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์   

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์  
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 
2541 2542 2544 2545 2550 2555 และ 2556 

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

        มีรายวชิาท่ีปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา ค าอธิบายรายวชิา เพิ่มหน่วยกิต เปิดรายวชิาใหม่  
       และ/หรือ ตดัรายวชิาออก ดงัน้ี 

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

   5) เปิดรายวชิาใหม ่ จ านวน 8 รายวชิา  
    6) ตดัรายวชิาออก จ านวน 15 รายวชิา   
 
 



 
 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม    
ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

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

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 

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

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2560 วนัท่ี  24 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560  วนัท่ี  11 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
เห็นสมควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.8  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง 

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

 
  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

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

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  63 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 
       วชิาชีพ-บงัคบั           48 หน่วยกิต          46 หน่วยกิต 
       วชิาชีพ-เลือก           15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ไดผ้่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี  13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 

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

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.1.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 วิทยาลัยนานาชาติจีน 
 
ค าขอ 

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

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
วิทยาลยันานาชาติจีน ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 
  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

     2.2 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 101 หน่วยกิต 
      - วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็น 44 หน่วยกิต 
      - วชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 51 หน่วยกิต  เป็น 57 หน่วยกิต  
      - วชิาชีพ-บงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต  เป็น 42 หน่วยกิต 
 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    48 หน่วยกิต 44 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  51 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           36 หน่วยกิต         42 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก            15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    วิทยาลยันานาชาติจีน  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม 2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยันานาชาติจีน  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์ 
  คณะเภสัชศาสตร์ 
 

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

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชา
พฤกษเวชศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  และ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติเปิดกลุ่มวชิาและเปิดรายวชิาใหม่ (เพิม่เติม)  หลักสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดกลุ่มวชิาและเปิดรายวิชาใหม่ (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
 

ข้อเทจ็จริง 
 สถาบนั Gen.Ed.  มีความประสงค์ขอเปิดกลุ่มวิชาบูรณาการศาสตร์  และพร้อมกนัน้ีได้

เปิดรายวชิาใหม่ (เพิ่มเติม)  ในกลุ่มวชิาดงักล่าว จ านวน  3 รายวชิา  ในหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2556) เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ทกัษะในเชิงบูรณาการศาสตร์  สามารถประยกุตเ์ช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะการเปล่ียนแปลง  ยอมรับความหลากหลายของศิลปวฒันธรรม และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทในปัจจุบนั และอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยรายวิชาดงักล่าว สามารถน ามา
ทดแทนการเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซ่ึงมี
จ  านวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

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

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

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

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

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



 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นสมควรอนุมติัการขอเปิดกลุ่มวชิาและเปิดรายวชิาใหม่ (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน  34  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  
1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา

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

1.1 ปริญญาโท 
1.1.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน 

1.1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1.2 ปริญญาเอก  
 1.2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ  

(หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ   



 
 

12. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง และการพฒันา 
  ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 

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

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

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

 18. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ 
19. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์ 
20. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ 

 21. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  
  คณะบริหารธุรกิจ 
 22. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 
  คณะบริหารธุรกิจ 
 23. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ 
 24. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)   
  คณะบริหารธุรกิจ  
 25. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบริหารธุรกิจ 
 26. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) 
  วทิยาลยันานาชาติจีน 
 27. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะบญัชี  
 28. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะบญัชี 
 29. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีิทศัน์ 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 



 
 

 30. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์ 
  และโทรทศัน์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 31. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 32. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 33. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลัอาร์ต   
 34. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตร (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)     
  คณะนวตักรรมเกษตร    
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 



 
 

3.5 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์   ของคณาจารย์ประจ า หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต   
 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 
     

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจ า หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

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

1. ศาสตราจารยว์ฒันะ  จูฑะวภิาต 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีผลงานวจิยัเก่ียวกบังานสร้างสรรคร์ะดบันานาชาติ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลป

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

 

ข้อเสนอ 
เห็นสมควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต   

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาตรีเกยีรตินิยมแก่นักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมแก่นกัศึกษาสาขาวิชาแฟชัน่
ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ   โดยแบ่งเป็น เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จ านวน 3 คน และ เกียรตินิยมอนัดบั
สอง จ านวน 3 คน  รวมทั้งส้ิน  6  คน ดงัน้ี 
   1. นายณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   2. นางสาวชวาลา  จารุรังสิมา  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   3. นางสาวศศิวมิล  โทโยชิมา  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
   4. นางสาวศุภชัฌา วอ่งไวทววีงศ ์ เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   5. นายจรัญ  คงมัน่   เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   6. นายธนากร  กนัภยั  เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
            

ข้อเทจ็จริง 
 นกัศึกษาสาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ ตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ 
ไดส้ าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา S/2559   และไดเ้ขา้รับปริญญาบตัร จากมหาวิทยาลยัรังสิต ในวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา โดยไม่ไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวทิยาลยั 
 สืบเน่ืองจาก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นตน้มา มหาวิทยาลยัฯ ไดป้รับภาคการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัประชาคมอาเซียน จึงท าใหห้วัหนา้สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ และนกัศึกษามีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน 
และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการลงทะเบียนเรียน โดยคิดวา่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา S/2559  และมี
สิทธิได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม     
พ.ศ. 2550 
 คณะศิลปะและการออกแบบ จึงขอแจง้ความประสงค์ ขอให้มหาวิทยาลยัพิจารณามอบ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง และเกียรตินิยมอนัดบัสอง เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสน าไปขอทุนการศึกษา
ในสถาบนัต่างประเทศ และเป็นเกียรติประวติัในการประกอบวชิาชีพสืบไป  โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษามีผลการเรียนดีมาโดยตลอด ไม่เคยสอบตก สอบซ ้ า ไม่เคยลาพกัการศึกษา และไม่เคยได้รับการ
ลงโทษจากการผดิวนิยันกัศึกษา อีกทั้ง ไดท้  ากิจกรรมใหก้บัคณะฯ และสาขาวชิาฯ มาโดยตลอด   
 

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



 
 

    4.1 ได้ศึกษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตาม
หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา 

    4.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
    4.3 ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร F หรือสัญลกัษณ์ U ในรายวชิาใดๆ 
    4.4 ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัมาแลว้ไม่เกินจ านวนปีการศึกษา

ต่อเน่ืองกัน ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีจะได้รับ
ปริญญา โดยไม่นับภาคการศึกษาท่ีได้ออกไปปฏิบติังานในระบบสหกิจ
ศึกษา ซ่ึงไม่มีการเรียนในมหาวิทยาลยั และ/หรือ ถูกเกณฑ์หรือระดมเขา้รับ
ราชการทหารกองประจ าการ และ/หรือเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา
ระหว่างประเทศ และ/หรือป่วยซ่ึงคณะกรรมการประจ าคณะเห็นเป็นเอก
ฉนัทว์า่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

    4.5 ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษ เน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
    4.6 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวชิาใดๆ 
    4.7 ในกรณีท่ีมีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตามหลักสูตรท่ี เข้า ศึกษาไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน           
หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

    4.8 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะไม่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา
เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง   

 

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

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.9  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  3.9.1  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
    Salus University, Pennsylvania, U.S.A.    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Salus University, Pennsylvania, U.S.A.      

 
ข้อเทจ็จริง 

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

- ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ 
ดา้นสุขภาพและการดูแลสุขภาพในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 

- การแลกเปล่ียนบุคลากรทางวิชาการ และการริเร่ิมโครงการการแลกเปล่ียน
นกัศึกษา 

- เปิดโอกาสให้เกิดการส ารวจต่อยอดการพฒันาการแลกเปล่ียนเอกสารวิชาการ 
เอกสารตีพิมพ ์และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

- Master of Science in Clinical Optometry และ Advanced Studies Certificate 
Degree Program เป็นหลกัสูตรเฉพาะทางดา้นทศันมาตรศาสตร์ เป็นหลกัสูตรท่ีบ่มเพาะความเป็นเลิศในศาสตร์
น้ี  ใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโลก 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559       
ท่ีประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย รังสิต ด า เ นินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ
สถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั  Salus University, Pennsylvania, U.S.A.  เม่ือ
วนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแลว้      
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Salus 
University, Pennsylvania, U.S.A.  
   
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.10  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


