
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2559 
วนัพุธที ่  23   พฤศจิกายน  2559 

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  เวสารัชช ์ กรรมการ 
15. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
17. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
18. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ผู้ลาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์   กรรมการ 
3. นายเชิญพร  เตง็อ านวย    กรรมการ 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 
 



 
 

3.1 เร่ือง  ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย์ 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมตัิเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย ์
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2560)  คณะเทคนิคการแพทย ์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
 1.1  มีความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์และ
การบริหารจดัการห้องปฏิบตัิการทางการแพทย ์
 1.2  สามารถท าการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อ
ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค การป้องกนัโรค การพยากรณ์ และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
 1.3  สามารถประยุกต์ความรู้ทั้ งทางวิชาการและปฏิบัติการในงานเทคนิค
การแพทยแ์ละการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์เพื่อพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพ 
 1.4  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจยั  
 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

  3. จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  3  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 2 คน    
ระดบัปริญญาโท 1 คน และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 5 คน มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 5 คน โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  1.25  
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก1 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 
- 

36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 
ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



 
 

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

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย ์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559  วนัพุธท่ี  5   ตุลาคม 2559 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย ์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย์ เพ่ือน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 



 
 

3.2 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะเทคนิคการแพทย์   
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์  
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)       

คณะเทคนิคการแพทย  ์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2540  2542  2544  2549  2555 และ 2556 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 147 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 109  หน่วยกิต  เป็น 106  หน่วยกิต 
     2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต   
      เป็น 34 หน่วยกิต   
      2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 73 หน่วยกิต  เป็น 72 หน่วยกิต  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    ปี
การศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 
     - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  73 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย  ์  ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเทคนิคการแพทย  ์  เพ่ือน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะเภสัชศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1    เปลี่ยนช่ือหลกัสูตร  
      จาก  หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
           Doctor of Philosophy Program in Pharmacy 
      เป็น  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
                 Doctor of Philosophy Program in Pharmacy    

     2.2 เปลี่ยนช่ือปริญญา  
      2.2.1 ช่ือเตม็ จาก  เภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เภสัชศาสตร์)  
                  Doctor of Philosophy (Pharmacy)  
           เป็น  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เภสัชศาสตร์)  
                   Doctor of Philosophy (Pharmacy) 
      2.2.2  ช่ือยอ่  จาก  ภ.ด. (เภสัชศาสตร์) Ph.D. (Pharmacy)  
           เป็น  ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) Ph.D. (Pharmacy) 
     2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบงัคบั แบบ 2.2 จาก 11 หน่วยกิต เป็น 13 หน่วยกิต 
    2.4   ปรับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือก แบบ 2.2 จาก 13 หน่วยกิต เป็น 11 หน่วยกิต 
      2.5 ปรับรหัสวิชาทุกรายวิชา จาก   PYM  เป็น  DPP  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร

เดมิ 
ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แบบ 1.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
48 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 1.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

72 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
72 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
72 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

36 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
แบบ 2.2 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
 

48 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

11 หน่วยกิต 
13 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

13 หน่วยกิต 
11 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะเภสัชศาสตร์   
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเภสัชศาสตร์   

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  คณะเภสัชศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 เปลี่ยนช่ือหลกัสูตร  
     จาก  เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต Master of Pharmacy Program in  Pharmacy  
     เป็น  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต Master of Science Program in Pharmacy 
     2.2 เปลี่ยนช่ือปริญญา  

     ช่ือเตม็ จาก   เภสัชศาสตรมหาบณัฑิต (เภสัชศาสตร์) Master of Pharmacy (Pharmacy) 
       เป็น  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เภสัชศาสตร์) Master of Science (Pharmacy) 
       ช่ือยอ่  จาก  ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) M.Pharm. (Pharmacy)  
        เป็น  วท.ม. (เภสัชศาสตร์) M.Sc. (Pharmacy) 
     2.3  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ  
       2.3.1  ปรับรหัสวิชาทุกรายวิชา จาก PYM เป็น MSP   
       2.3.2 หมวดวิชาเลือก  
         แผน ก แบบ ก2 ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 
        2.3.3 วิทยานิพนธ์   
         แผน ก แบบ ก2 ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก1 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

36 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
36 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

- 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

9  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
15  หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

9  หน่วยกิต 
9  หน่วยกิต 

18  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเภสัชศาสตร์  ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาต่อไป 
 
 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

3.2.4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 คณะเภสัชศาสตร์   

 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรหลกัสูตรเภสัชศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  คณะเภสัชศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2532 2536 2542 2544 2546 2547 2548 2552 2555 และ 2556 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับปรุงให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาเภสัช
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลกัสูตร 6 ปี) 
    2.2   ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 231 หน่วยกิต  เป็น 229 หน่วยกิต 
   2.3   เปล่ียนรหัสวิชากลุ่มวิชาชีพจาก  PHM  เป็น PHA  และปรับเรียงล าดบัเลข
รหสัรายวิชาใหม่ 
   2.4   ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและเน้ือหารายวิชาทุกรายวิชาเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  สภาเภสัชกรรม 
 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑ์ฯ สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
     และสงัคมศาสตร์ 

  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
     และคณิตศาสตร์   

  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา   15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาสหวิทยาการ  

และพลศึกษา 
  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑ์ฯ สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 193 หน่วยกติ 
- วชิาวทิยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

  20 หน่วยกิต - 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต    39 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 114 หน่วยกิต 156 หน่วยกิต       154 หน่วยกิต 
       ก.วชิาชีพ-บงัคบั           148 หน่วยกิต           148 หน่วยกิต 
       ข.วชิาชีพ-เลือก              8 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 231 หน่วยกติ 229 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์   ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์  เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.5 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2556 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 เปลี่ยนช่ือหลกัสูตร  

จาก เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ  
เป็น เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

2.2 เปลี่ยนช่ือปริญญา  
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  จาก เภสัชศาสตรบณัฑิต (เภสัชอุตสาหการ)  
    เป็น เภสัชศาสตรบณัฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 
  ช่ือยอ่   (ภาษาไทย)  จาก ภ.บ. (เภสัชอุตสาหการ)  

    เป็น ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 
2.3 กลุ่มวิชาชีพ ปรับรหสัวิชาทุกรายวิชาจาก PHM เป็น PHA และ ปรับเน้ือหา

รายวิชาใหส้อดคลอ้ง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม 
2.4 ปรับเลขรหสัวิชา ทุกรายวิชา และ เรียงเลขรหัสวิชาใหม่  
2.5 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 231 หน่วยกิต เป็น 228 หน่วยกิต  

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑ์ฯ สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
     และสงัคมศาสตร์ 

  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
     และคณิตศาสตร์   

  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา   15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและ 
     พลศึกษา 

  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 192 หน่วยกติ 
- วชิาวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน   20 หน่วยกิต - 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ 114 หน่วยกิต 156 หน่วยกิต 153 หน่วยกิต 
       ก.วชิาชีพ-บงัคบั            148 หน่วยกิต       147 หน่วยกิต 
       ข.วชิาชีพ-เลือก               8 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 231 หน่วยกติ 228 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช              
กรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.6 หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
     

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์  
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์  

 ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปี
การศึกษา 2538   2542  2545   2549   2550  และ 2555 
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ตดัคุณสมบติัของการรับเขา้ศึกษาในส่วน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  
  2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 260 หน่วยกิต  เป็น 254 หน่วยกิต 
  2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  2.4 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ  จาก  223  หน่วยกิต  เป็น   
218 หน่วยกิต  มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
   2.4.1 วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ปรับลดจ านวนหน่วยกิต   
    จาก 14 หน่วยกิต  เป็น 7 หน่วยกิต  มีรายละเอียดดงัน้ี  
 2.4.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต   
  จาก 61 หน่วยกิต  เป็น 66 หน่วยกิต    
 2.4.3 วิชาชีพ  ยกเลิกการแบ่งกลุ่มวิชาชีพ-บงัคบั และ กลุ่มวิชาชีพ-เลือกบงัคบั   
  และ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต  จาก 148 หน่วยกิต  เป็น 145 หน่วยกิต  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ตาม มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 31 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ตาม มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  1 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกติ 223 หน่วยกติ 218 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์         14 หน่วยกิต        7  หน่วยกิต 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ           61 หน่วยกิต      66 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ        148 หน่วยกิต    145 หน่วยกิต 
        ก.  วชิาชีพ-บงัคบั         140 หน่วยกิต   - 
        ข.  วชิาชีพ-เลือกบงัคบั ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ           8 หน่วยกิต   - 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม 
ไม่น้อยกว่า 192 หน่วยกติ 
และไม่เกนิ 263 หน่วยกติ 

260 หน่วยกติ 254 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญติัสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)   วิทยาลยัแพทยศาสตร์  ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป 
 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  
2  ปีการศึกษา 2545 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2548  2552  และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 144 หน่วยกิต  เป็น  137  หน่วยกิต 
    2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
    2.3 ปรับรหัสวิชา จาก OMD เป็น OMC 
    2.4 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก  106 หน่วยกิต  เป็น  105  หน่วยกิต 
     2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต    
      เป็น   28 หน่วยกิต  
     2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ จ านวนหน่วยกิต จาก  73  หน่วยกิต  เป็น  77  หน่วยกิต 

ก. วิชาชีพบงัคบั จ านวนหน่วยกิตจาก 58 หน่วยกิต เป็น  61 หน่วยกิต 
      ข.  วิชาชีพเลือก จ านวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็น  16 หน่วยกิต  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 28 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  73 หน่วยกิต 77 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           58 หน่วยกิต         61 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก           15 หน่วยกิต         16 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก   ไดผ่้านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพ่ือน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 

 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.8 หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
    

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทย์

แผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555  
  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวิชาไปหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
      2.2 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 142 หน่วยกิต เป็น 140 หน่วยกิต  
      2.3   เปลี่ยนรหัสวิชาจาก OMD เป็น TMD  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  37 หน่วยกิต 53 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-บงัคบั  58 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-เลือก   9 หน่วยกิต - 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 

 



 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.9 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์ 
     

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   คณะนิติศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์ ไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 เปลี่ยนรหัสวิชาทุกรายวิชา จาก LLM เป็น LWM ทุกรายวิชา 
       2.2 แบ่งหมวดรายวิชาออกเป็น 8 หมวดวิชา ไดแ้ก่ 
                                    1. หมวดวิชากฎหมายมหาชน (Public Law) 
      2. หมวดวิชากฎหมายอาญา (Criminal Law) 
      3. หมวดวิชากฎหมายเอกชน (Private Law) 
      4. หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) 
      5. หมวดวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Law) 
      6. หมวดวิชากฎหมายโทรคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์  
            (Telecommunication, Transports and Logistics Law) 
       7. หมวดวิชากฎหมายสาธารณสุขและการแพทย ์(Medical and Public Health Law) 
      8. หมวดวิชากฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Law) 
 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ 2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

3-6 หน่วยกิต 
ไม่นบัหน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะนิติศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.10 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  2551  และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
   2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต เป็น 143 หน่วยกิต 
   2.3  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
   2.4  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 104 หน่วยกิต เป็น 107 หน่วยกิต 
    2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต  
     เป็น 30 หน่วยกิต  
    2.4.2  เปิดกลุ่มวิชาโท ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยั/คณะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเรียนวิชาโท  
     ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 107 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  27 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  77 หน่วยกิต 77 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           65 หน่วยกิต          65 หน่วยกิต 
        ก. หมวดวชิาหลกั           38 หน่วยกิต          38 หน่วยกิต 
        ข. หมวดวชิาเทคโนโลย ี           17 หน่วยกิต          17 หน่วยกิต 
        ค. หมวดวชิาสนบัสนุน           10 หน่วยกิต          10 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก          12 หน่วยกิต         12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 

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

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต    สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี  19  สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7  กนัยายน  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาว ิชา            

การออกแบบภายใน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ เพ่ือน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.11 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

ศิลปะภาพถ่าย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   คณะ

ศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  2551 และ 2555  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

2.2 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 136  หน่วยกิต เป็น 134  หน่วยกิต 

2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556) 

2.4 ปรับปรุงหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  
2.4.1 วิชาชีพ-บงัคบั ปรับหน่วยกิต จาก 71 หน่วยกิต เป็น 65 หน่วยกิต 

                        2.4.2 วิชาชีพ-เลือก  ปรับหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 
         2.5 เปิดกลุ่มวิชาโท ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยั/คณะ และสาขาวิชาอ่ืนๆ  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  83 หน่วยกิต 83 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           71 หน่วยกิต         65 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก          12 หน่วยกิต         18 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 

 

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

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาว ิชาศิลปะภาพถ่าย 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7 กนัยายน  2559 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะ
ภาพถ่าย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.12 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530 
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  2551 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
            2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 139 หน่วยกิต เป็น 137 หน่วยกิต 
 2.3 ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดศึกษาทัว่ไป 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

 2.4 หมวดวิชาเฉพาะ มีการปรับปรุง ดงัน้ี 
  2.4.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต จาก  9 หน่วยกิต เป็น  
12 หน่วยกิต   

  2.4.2 วิชาชีพปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก  92 หน่วยกิต เป็น 89 หน่วยกิต  
      2.4.3 วิชาโท ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยั/คณะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเรียนวิชาโท  
ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    9 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  92 หน่วยกิต 89 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           83 หน่วยกิต         80 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ  ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี  19 สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7 กนัยายน  2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ เพ่ือน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.13 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2546  2551  และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
      2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
      2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 133 หน่วยกิต เป็น 131 หน่วยกิต 
      2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้สอดคลอ้งกบัหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
       2.4 เปิดกลุ่มวิชาโท ส าหรับนกัศึกษาวทิยาลยั/คณะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเรียนวิชาโท  ไม่
นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต  
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  83 หน่วยกิต 83 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           77 หน่วยกิต         77 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 
 

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

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7 กนัยายน  2559 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ  เพ่ือน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.14 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟช่ันดีไซน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชา

แฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาว ิชาแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560)       

คณะศิลปะและการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2544 ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2550  2551  และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
     2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 139 หน่วยกิต  เป็น 134 หน่วยกิต 
     2.3  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.4  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จาก 101 หน่วยกิต  เป็น 98 หน่วยกิต 
 2.5 เปิดวิชาโทส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยั/คณะอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 101 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  86 หน่วยกิต 83 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           77 หน่วยกิต         74 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559 วนัท่ี  7 กนัยายน  2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่

ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปะและการออกแบบ เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.15 หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบัญชี 
     
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาต)ิ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)           
คณะบญัชี ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 
    2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 
     2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต   
      เป็น 36 หน่วยกิต  
      2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ  ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต  เป็น 54 หน่วยกิต   
     2.4 เปิดวิชาโทส าหรับนกัศึกษานอกสาขาวิชา  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  48 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
        วชิาชีพ-บงัคบั             39 หน่วยกิต         42 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก               9 หน่วยกิต          12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี เพ่ือน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.16 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 คณะศิลปศาสตร์ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542  ต่อมา
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544  2551 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 135 หน่วยกิต  เป็น 133 หน่วยกิต 
  2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
    2.3 เปิดรายวิชาโทส าหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 
     -วชิาเอกบงัคบั  58 หน่วยกิต 61 หน่วยกิต 
       กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม         6 หน่วยกิต - 
       กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา  -        6 หน่วยกิต 
       กลุ่มวชิาบงัคบัสาขา          52 หน่วยกิต       55 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     -วชิาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
     -วชิาโท  18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.17 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 คณะศิลปศาสตร์          
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 

   
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542  ต่อมาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2550 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็น 136 หน่วยกิต  
    2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  2.3 ปรับรายวิชาโทส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา อ่ืนๆ ท่ีต้องการศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ให้เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 100 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาเอกบงัคบั  61 หน่วยกิต 67 หน่วยกิต 
        ก.วชิาพ้ืนฐานทางภาษา            6 หน่วยกิต           6 หน่วยกิต 
        ข.วชิาบงัคบัสาขา           55 หน่วยกิต          61 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 
     -กลุ่มวชิาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาโทหรือวชิาเลือก  18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1   เปลี่ยนช่ือหลกัสูตร  
      จาก หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
                                                           Bachelor of Arts, Program in Islamic Studies and Arabic Language 
                เป็น หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  
                                                           Bachelor of Arts Program in Islamic Sciences and Arab Studies 
     2.2 เปลี่ยนช่ือปริญญาและช่ือหลกัสูตร  
      ภาษาไทย  จาก  ศิลปศาสตรบณัฑิต (อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ)   
                                   เป็น  ศิลปศาสตรบณัฑิต (วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา)   
      ภาษาองักฤษ  จาก  Bachelor of Arts (Islamic Studies and Arabic Language)  
        เป็น  Bachelor of Arts (Islamic Sciences and Arab Studies) 
     2.3 เปล่ียนอกัษรยอ่ปริญญา 
                    ภาษาไทย  จาก  ศศ.บ. (อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ)  
                                       เป็น  ศศ.บ. (วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา) 
      ภาษาองักฤษ  จาก  B.A. (Islamic Studies and Arabic Language)  
        เป็น  B.A. (Islamic Sciences and Arab Studies) 
     2.4 เปลี่ยนช่ือสาขาวิชา  
       จาก  อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  
        (Islamic Studies and Arabic Language)                  
       เป็น วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  
        (Islamic Sciences and Arab Studies)   



 
 

2.5 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.6 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 

2.7 หมวดวิชาเฉพาะ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 99 หน่วยกิต เป็น 96 หน่วยกิต 

2.8 วิชาโทปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 
     -วชิาบงัคบั          54 หน่วยกิต        54 หน่วยกิต 
     -วชิาเอกเลือก          27 หน่วยกิต        27 หน่วยกิต 
      -วชิาโท          18 หน่วยกิต        15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
อิสลามและอาหรับศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 คณะศิลปศาสตร์   
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2540  ต่อมาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544 2551 และ  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก   138  หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 102 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     วชิาบงัคบั  69  หน่วยกิต 66 หน่วยกิต 
       -วชิาบงัคบัร่วม             9 หน่วยกิต - 
       -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา  -            9 หน่วยกิต 
       -กลุ่มวชิาเอกบงัคบั            60 หน่วยกิต          57 หน่วยกิต 
     วชิาเอกเลือก  33 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 



 
 

3.2.20 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา 2545   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2549  2550 และ  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 148  หน่วยกิต  เป็น 143 หน่วยกิต 

2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.3 ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตในหมวดวชิำเฉพำะจำก 110 หน่วยกิต เป็น 107 หน่วยกิต 
2.3.1 กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตจำก 51 หน่วยกิต  
 เป็น 35 หน่วยกิต   
2.3.2 กลุ่มวิชำชีพ ปรับเพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตจำก 59 หน่วยกิต เป็น 72 หน่วยกิต  

รำยละเอียด ดงัน้ี 
1) กลุ่มวิชำชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มหน่วยกิต จำก 50 หน่วยกิต  

เป็น 66 หน่วยกิต  
2) กลุ่มวชิำชีพ-เลือก ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิต จำก 9 หน่วยกิต 

เป็น 6 หน่วยกิต  
3) ปรับจำกแขนงวชิำกำรประมวลผลสัญญำณทำงกำรแพทย ์ 

เป็น กลุ่มรำยวชิำทำงอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์ 
4) ปรับจำกแขนงวชิำเวชสำรสนเทศศำสตร์ เป็น กลุ่มรำยวชิำทำง 

โทรเวชกรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศสุขภำพ  
5) ปรับจำกแขนงวิชำวิศวกรรมชีวภำพ เป็น กลุ่มวิชำชีพเลือกทำง

วศิวกรรมคลินิก  
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 107 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  51 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  59 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั           50 หน่วยกิต         66 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก           9 หน่วยกิต         6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 148 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์ เพ่ือน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.21 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร     
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาค
การศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2552   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2555 

   2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     ปรับปรุงรายวิชา แผน ก แบบ ก 2  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
     ปรับขอ้ก าหนด 
     จาก  นักศึกษาท่ีวุฒิไม่ตรงจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตาม

ความเห็นของหวัหนา้หลกัสูตรหรือคณะกรรมการหลกัสูตร และไม่นบัรวม
เป็นหน่วยกิตของหลกัสูตร 

  เป็น นักศึกษาท่ีวุฒิไม่ตรงจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 และตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลกัสูตร และไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตของหลกัสูตร 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ 1 
ศึกษารายวชิา 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 

36 หน่วยกิต 

 
- 

36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั      

 
ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 

 
- 

12 หน่วยกิต 

 
- 

12 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

- 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ่้านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือ
น าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.22 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551  2552 และ  2555 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไป    (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 149 หน่วยกิต เป็น 147 หน่วยกิต 
  2.4 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

     2.4.1 เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
     2.4.2  เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรม  
     2.4.3  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวิชาชีพ เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี  

1)  กลุ่มวิชาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต  
 เป็น 45 หน่วยกิต 
2)  กลุ่มวิชาเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3) เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวิชาชีพ – บงัคบัเฉพาะแขนง  
 เป็น กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง ปรับลดจ านวนแขนง  
 จาก  3 แขนง -   แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
   -  แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 
   - แขนงวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
 เป็น  2 แขนง - แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
    แขนงวศิวกรรมโทรคมนาคมและ 
    อิเลก็ทรอนิกส์ 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 111 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 35 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  14 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -          14 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  76 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 76 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั          42 หน่วยกิต           45 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะแขนง          25 หน่วยกิต           25 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก              9 หน่วยกิต            6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 149 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 



 
 

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

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 



 
 

3.2.23 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2531   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551   และ  2555 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2. 1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบั ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)    
     2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556)    
     2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 148 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
     2.4 ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
      2.4.1  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาจากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
      2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็น  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม จ านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต  ปรับเป็น 35 หน่วยกิต   
      2.4.3  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จากวิชาชีพ เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดยมี 
       รายละเอียดดงัน้ี 
        2)   กลุ่มวิชาเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต  
         เป็น 15 หน่วยกิต และเปล่ียนช่ือแขนงวิชา เป็นกลุ่มวิชา ดงัน้ี 

1. จาก แขนงวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกลหลกั  
 เป็น  กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองกลและระบบราง 
2. จาก แขนงวศิวกรรมพลงังาน  
 เป็น  กลุ่มวิชาเทคโนโลยพีลงังานและเกษตร และเปล่ียน 

             จ านวนหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 
   



 
 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 56 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -           35 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  53 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 50 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั            35 หน่วยกิต           35 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก           18 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 148 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาว ิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.24 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ค าขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2532   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551 และ  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2. 1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)    
     2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556)    
     2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
     2.4 ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
       2.4.1  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาจากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
        ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
       2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาพี้นฐานวชิาชีพ เป็น กลุ่มวชิาพื้นฐาน 
        ทางวิศวกรรม 
       2.4.3 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จากวิชาชีพ เป็น กลุ่มวิชาเฉพาะทางวศิวกรรม 
       2.4.4   เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาเลือก  ดงัน้ี 
        จาก  แขนงวิชาระบบการจดัการอุตสาหกรรม 
        เป็น  กลุ่มวิชาระบบการจดัการ 
 

        จาก  แขนงวิชาระบบการผลิต 
             เป็น  กลุ่มวิชาระบบการผลิต   
 

        จาก   แขนงวิชาระบบการออกแบบ 
             เป็น  กลุ่มวิชาระบบการออกแบบ    
 
 



 
 

 
        จาก   แขนงวิชาระบบการจดัการพลงังาน 
           และส่ิงแวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม   
        เป็น  กลุ่มวิชาระบบการจดัการพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
          ในโรงงานอุตสาหกรรม    
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 84 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 52 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  31 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -           31 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  54 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 54 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั            42 หน่วยกิต           42 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก               12 หน่วยกิต           12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.25 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2546  2551  และ  2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
    2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
    2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิต รวม จาก 147 หน่วยกิต เป็น 145 หน่วยกิต 
     2.4 ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

     2.4.1 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
      เป็น   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
     2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
      เป็น   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  
    2.4.3  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก วิชาชีพ  เป็น   วิชาเฉพาะทางวศิวกรรม  
     โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
      1) เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาชีพ-บงัคบั เป็นกลุ่มวชิาบงัคบั  
      2) เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จากวชิาชีพ-เลือก เป็นกลุ่มวชิาเลือก  
 
 
 
 
 
 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

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 84 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 43 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-          21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  22 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -          22 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  66 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 66 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั           57 หน่วยกิต         57 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก               9 หน่วยกิต          9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 145 หน่วยกติ 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 วนัท่ี  20 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.26 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  2549  2551 และ  2555 
    2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  (มคอ.1)    
     2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2556) 
     2.3 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 152 หน่วยกิต  เป็น 150 หน่วยกิต    
     2.4 ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
      2.4.1  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จาก วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
       เป็น กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จาก พื้นฐานวิชาชีพ  

 เป็น กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   

  2.4.3 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาชีพ เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางวศิวกรรม  
   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1)  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  เป็นกลุ่มวิชาบงัคบั  

        2)   เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิาจากวิชาชีพ-เลือก เป็นกลุ่มวชิาเลือก  
 
 
 
 
 



 
 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 114 หน่วยกติ 114 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 53 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  32 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -          32 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  61 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 61 หน่วยกติ 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั           55 หน่วยกิต         55 หน่วยกิต 
    -กลุ่มวชิาเลือก               6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 152 หน่วยกติ 150 หน่วยกติ 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
  2.  คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมตัิการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.27 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี            
1  ปีการศึกษา 2534   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539 2542 2544 2546 2551 และ  2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1) 

2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก  143  หน่วยกิต เป็น  127  หน่วยกิต 
2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้สอดคลอ้งกบัหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2.4 ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
  2.4.1 หมวดวิชาเฉพาะ  ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก  105  หน่วยกิต   
   เป็น  91  หน่วยกิต 
  2.4.2  ยกเลิก วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ จ านวน 21 หน่วยกิต  
   และวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 14 หน่วยกิต  เปล่ียนช่ือเป็น  
   วิชาแกน   จ านวน 36 หน่วยกิต   
  2.4.3 วิชาชีพ-บงัคบั เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา เป็น  วิชาเฉพาะดา้น 
   ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก  61  หน่วยกิต  เป็น  46  หน่วยกิต   
  2.4.4 วิชาชีพ-เลือก เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา  เป็น วชิาเลือก 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 
 
 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 

มคอ.1 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 91 หน่วยกติ 
    -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  14 หน่วยกิต - 
    -วชิาแกน  -           36 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ-บงัคบั  61 หน่วยกิต - 
     -วชิาเฉพาะดา้น  -           46 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-เลือก  9 หน่วยกิต - 
     -วชิาเลือก  -             9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.28 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี            
1  ปีการศึกษา 2540   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546  2551 และ  2555 
  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1) 

2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก  147  หน่วยกิต เป็น  142  หน่วยกิต 
2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้สอดคลอ้งกบัหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2.4 ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
       2.4.1  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก  วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
        เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

 2.4.2 เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา  จาก  พื้นฐานวิชาชีพ  

  เป็น กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   

  2.4.3 เปลี่ยนช่ือจากวิชาชีพ เป็น  วิชาเฉพาะทางวศิวกรรม  
   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1)  เปลี่ยนช่ือจากวิชาชีพ-บงัคบั  เป็น  กลุ่มวิชาบงัคบั  

        2)   เปลี่ยนช่ือจากวิชาชีพ-เลือก    เป็น  กลุ่มวชิาเลือก  
3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 
 
 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 109 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 50 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-      21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  35 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -      29 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  53 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 56 หน่วยกติ 
    -วชิาชีพ-บงัคบั           47 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั  -     47 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต  
    -กลุ่มวชิาเลือก  -     9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 147 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือน าเสนอ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.29  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์(หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2545   
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2546  2551  และ  2555 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 
2.2 โครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต  
2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้สอดคลอ้งกบัหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
2.4 ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 2.4.1 เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เป็น  กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 2.4.2  เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เป็น กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง

วิศวกรรม และปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิต เป็น 35 หน่วยกิต   
2.4.3  เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชา จากวิชาชีพ เป็นวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม และปรับ

จ านวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต เป็น 50 หน่วยกิต  
  1) เปลี่ยนช่ือกลุ่มวชิาชีพ – บงัคบั  เป็น  กลุ่มวิชาบงัคบั และ 
   ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 39 หน่วยกิต เป็น 38 หน่วยกิต 
  2)  เปลี่ยนช่ือกลุ่มวชิาชีพ-เลือก   เป็น  กลุ่มวิชาเลือก   

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 



 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2560 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 108 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน  - 56 หน่วยกิต 
     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต - 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
      และวทิยาศาสตร์ 

 
-           21 หน่วยกิต 

    -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -            35 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ  51 หน่วยกิต - 
วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  - 50 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ-บงัคบั           39 หน่วยกิต - 
    -กลุ่มวชิาบงัคบั  -            38 หน่วยกิต 
    -วชิาชีพ-เลือก            12 หน่วยกิต  
    -กลุ่มวชิาเลือก  -         12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 146 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม   
ยานยนต์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ่้านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วนัท่ี  27 กนัยายน 2559 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559 วนัท่ี  5  ตุลาคม  2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุง และให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   
  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   คณะเทคโนโลยชีีวภาพ ขออนุมตัิปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากมีนักศึกษาท่ีสมคัรเขา้ศึกษา จ านวน 4 คน 
และนักศึกษาดังกล่าวได้ขอยา้ยไปศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์              
ชีวการแพทย ์ เรียบร้อยแลว้   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติน าระบบการรับรองหลกัสูตรของสภากายภาพบ าบัด ไปใช้ใน 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมตัิน าระบบการรับรองหลกัสูตรของสภากายภาพบ าบดั ไปใชใ้น 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั 
 
  

ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองจาก สภากายภายบ าบดั ไดส่้งประกาศสภากายภาพบ าบดั เร่ือง การรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2559 พร้อมรายช่ือหลกัสูตรและสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด เพ่ือให้สามารถใช้ผลการรับรองปริญญา ในการรับรองคุณภาพหลักสูตรตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ในการน้ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบการน าระบบการรับรอง
หลกัสูตรของสภากายภาพบ าบัดไปใช้ในการประกนัคุณภาพภายในหลักสูตร ทั้ งน้ีการน าระบบการรับรอง
หลกัสูตรฯ ดงักล่าวไปใช ้ตอ้งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั และแจง้ให้คณะกรรมการการประกนั
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมตัิน าระบบการรับรองหลักสูตรของสภากายภาพบ าบัด ไปใช้ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน  3  หลกัสูตร  
 
ข้อเทจ็จริง 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธก์บัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้งเป็น
ผูมี้คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย ์
อย่างน้อย 2 คน ทั้ งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกนัไม่ได ้ 

ในการน้ี วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน จ านวน 3 หลกัสูตร  
ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   
 2. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   
 3. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเพิม่กลุ่มวชิาเลือก หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
  คณะบริหารธุรกจิ   
 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเพ่ิมกลุ่มวิชาเลือก ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ      
 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะบริหารธุรกิจ  มีความประสงค์ขอเพ่ิมกลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 กลุ่มวิชา ของ  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาการบริหารงานมาตรฐานคุณภาพ
สถานพยาบาล  ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายวิชาจ านวน  6  รายวิชา ดงัน้ี  

HCQ 601  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 1 3 (3-0-6) 
  (Fundamental of Healthcare Quality Management  
  Standards I) 
HCQ 602  พื้นฐานมาตรฐานการบริหารคุณภาพสถานพยาบาล 2  3( 3-0-6) 
  (Fundamental of Healthcare Quality Management  
  Standards II) 
HCQ 603   การจดัการความเส่ียงภายในสถานพยาบาล       3(3-0-6)             
                      (Risk Management in Healthcare Organization) 
HCQ 604  กลยทุธ์การเป็นผูน้ า และการสร้างทีมงาน   3(3-0-6)            

ภายในสถานพยาบาล 
  (Leadership and Team Building Strategy in  
  Healthcare Organization) 
HCQ 605  การจดัการองคค์วามรู้และการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6)          

ของสถานพยาบาล  
  (Knowledge Management and Change Management  
  in Healthcare) 
HCQ 606  การจดัการคลงั และการกระจายเวชภณัฑ ์/  3(3-0-6)           
  อุปกรณ์ทางการแพทย ์   
                       (Materials Management and Distribution of Medical  
  Supplies & Equipment) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญตัิสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมตัิการขอเพ่ิมกลุ่มวิชาเลือก ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขช่ือรายวชิา และค าอธิบายรายวชิาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์   
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแกไ้ขช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร
บณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงคข์อแกไ้ขช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา หลกัสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  จ านวน 2 รายวิชา  โดยแบ่งเป็น วิชาชีพ-บงัคบั 1 รายวิชา และ 
วิชาชีพ-เลือก กลุ่มเศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ อีก 1 รายวชิา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัแกไ้ขช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์  ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  
8/2559  วนัพุธท่ี  5  ตุลาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมัติแก้ไขช่ือรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    
(ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์  เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงรายวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มวชิาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงรายวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
   
ข้อเทจ็จริง 
  สถาบนัภาษาองักฤษ  ขออนุมติัปรับปรุงรายวิชาภาษาองักฤษ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  โดยมีวตัถุประสงค์  เพื่อเป็นการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เร่ือง นโยบายการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบนัอุดมศึกษา  ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 
2559 โดยตามประกาศดงักล่าว ไดมี้นโยบายให้สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาองักฤษ  เน่ืองด้วยกระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นตอ้งยกระดับมาตรฐาน
ภาษาองักฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะความสามารถการใช้ภาษาองักฤษของนักศึกษาให้เป็น
บณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้ งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะส่ือสารภาษาองักฤษในระดับท่ีใช้งานได้ (Working 
Knowledge) ซ่ึงจะส่งผลให้บณัฑิตสามารถติดต่อส่ือสารและมีความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ
ได ้ และจากบริบทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตช่วง  3  ปีท่ีผา่นมา จ านวนนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากว่า 
D+  ของทุกภาคการศึกษาโดยความรู้ทั้งส่ีทกัษะอยูใ่นระดบัต ่ามาก มีจ านวนประมาณ 25% - 30% ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการท่ีนกัศึกษาสามารถเรียนต่อยอดภาษาองักฤษในระดบัมหาวิทยาลยัไดท้นัที  จากวตัถุประสงค์
ดงักล่าว จึงขออนุมติัปรับปรุงรายวิชาภาษาองักฤษในกลุ่มวชิาภาษา จ านวน  8  รายวิชา ดงัน้ี   

ENL 100 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อม    3(3-0-6) 
(English Bridging) 

ENL 101 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ              3(3-0-6) 
(English for International Communication) 

ENL 102 ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนในสาขาวิชา 3(3-0-6)
 เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(English for Studies in Science and Technology) 
ENL 103 ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนในสาขาวิชา 3(3-0-6)

เก่ียวกบัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(English for Studies in Social Science and Humanities) 

ENL 104 ภาษาองักฤษเพื่อบูรณาการการส่ือสารสากล        3(2-2-5)            
(English Oral Communication for Global Integration) 
 



 
 

ENL 105 ภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในการท างานระดบัสากล 3(2-2-5)           
 (English Oral Communication for the Globalized Workplace) 

ENL 106 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอประเด็นตามสาขาวิชาชีพ 3(3-0-6)                  
 (English for Professional Presentations) 

ENL 107 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารตามสาขาวิชาชีพ    3(3-0-6)        
 (English for Professional Communication) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญติัสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
  ในการขออนุมติัปรับปรุงรายวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี     
พ.ศ. 2556) ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2559  วนัพุธท่ี  7 กนัยายน 
2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 
2556)   เพ่ือน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี ส านักงานวเิทศสัมพนัธ์ 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี ของส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ 
   

ข้อเทจ็จริง 
 ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มีความประสงคข์อเปิดรายวิชาเลือกเสรี จ  านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
   RSU 102  ความรู้เบ้ืองตน้การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5) 
                  (Introduction  to  Passage to  ASEAN) 
  RSU 103  การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5)  
   (Passage to ASEAN Journey) 

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

ข้อพจิารณา 
  ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี ของส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ ไดผ้า่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2559  วนัพุธท่ี  5  ตุลาคม  2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมตัิการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี ของส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ เพ่ือน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
  3.10.1 หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพ่ือให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผู์รั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมตัิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.10.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพ่ือให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผู์รั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมตัิ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่ 
 
 ตามท่ีคณะ/วิทยาลยั ไดข้อเปิดด าเนินการหลกัสูตรใหม่ และเปิดรายวิชาใหม่  ในการน้ี
ไดก้ าหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี   
 

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำเทคนิคกำรแพทย ์ 
    (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2560) คณะเทคนิคกำรแพทย ์

 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

6,500.00 
352,000.00 

 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติค่าหนวยกติส าหรับหลกัสูตรทีข่อปรับปรุง 
        

 ตามท่ีวทิยาลยั/คณะ ไดข้ออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตร และปรับรหสั
รายวิชาใหม่  ในการน้ีไดก้ าหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี   

รำยช่ือหลกัสูตรปรับปรุง รหสัรำยวชิำใน
หลกัสูตร 

อตัรำค่ำเล่ำเรียนต่อ

หน่วยกิต * 

เดิม ใหม ่ บรรยำย ปฏิบติั 

1. หลกัสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเภสัชอุตสำหกำร 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศำสตร์  
    เปล่ียนช่ือหลกัสูตรเป็น  
    หลกัสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเภสัชกรรมอุตสำหกำร 
2. หลกัสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเภสัชศำสตร์ 
3. หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วทิยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
4. หลกัสูตรกำรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  
   สำขำวชิำกำรแพทยแ์ผนไทย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)       
   วทิยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
5. หลกัสูตรนิติศำสตรมหำบณัฑิต  
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะนิติศำสตร์       

 
 
 

PHM 
PHM 

 
OMD 

 
OMD 

 
 

LLM 

 
 
 

PHA 
PHA 

 
OMC 

 
TMD 

 
 

LWM 

 
 
 
7,000 
7,000 

 
2,500 

 
2,500 

 
 

3,000 

 
 
 
10,000 
10,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
 
- 

 

* เป็นอตัรำค่ำเล่ำเรียนเดิมท่ีจดัเก็บ 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติค่าหน่วยกิตส าหรับหลักสูตรท่ีขอปรับปรุง เพ่ือน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.13    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
  ปีการศึกษา 2559      

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559  จ านวน  1  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านักงานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด  
ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   1  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

1.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

รวม 1 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษา    
ฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2559   จ านวน  1  คน  ตามรายช่ือแนบท้ายบันทึกน้ี  เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.14  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  3.14.1  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Saint  Paul  
    University, Philippines  
   
 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
Saint Paul University, Philippines โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 -  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติและการเทียบวดัมาตรฐาน
ร่วมกนั 
 - การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรดา้นบริหาร เจา้หนา้ท่ี ผูป้ระสานงาน การฝึกงาน 
รวมการแลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารทางวิชาการร่วมกนั 

 - การจดัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทในการเรียนการสอนเชิงปฏิบตัิการ 
 - การเปิดรับสมคัรเขา้เรียนในโปรแกรมเพื่อรับหน่วยกิต เพ่ือรับประกาศนียบตัร และ
โปรแกรมทางวิชาการระยะสั้น 

 - การพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัในการวิจยั การสัมมนาวิชาการนานาชาติและเอกสารส่ือ
ส่ิงพิมพ ์
 - โครงการความร่วมมืออ่ืนๆ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
 - การหาทุนจากองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(สาระส าคญัในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน   มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจให้มหาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้  าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั Saint Paul University, Philippines แลว้   เม่ือวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2559  จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.14.2  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ และบันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษา ระหว่าง 
    มหาวทิยาลัยรังสิต กบั University of Social Sciences and  Humanities, Vietnam National  
   University,  Ho Chi Minh City, Vietnam 
 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 -  การแลกเปล่ียนนกัวิชาการ นกัวิจยั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร 
 -  การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
 -  การพฒันาโปรแกรมร่วมกนั 
 -  การพฒันาการด าเนินการวิจยั 
 -  การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสารทางวิชาการร่วมกนั 
 บนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา เปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดรั้บประโยชน์จาก

การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
 -  เพ่ือให้นกัศึกษาแลกเปล่ียนสามารถลงทะเบียนในมหาวิทยาลยัคู่สัญญาและ

ไดรั้บหน่วยกิตกลบัมา เสมือนการเรียนท่ีมหาวิทยาลยัท่ีประเทศของตนเอง 
 -  เพ่ือเรียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรมของทั้งสองประเทศ 

 (สาระส าคัญในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจให้มหาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้  าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University, Ho Chi Minh City, Vietnam  แลว้   เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.14.3  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ และบันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษาบุคลากร  
   ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กับ Adamson  University, Philippines 
 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Adamson  University, Philippines โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
   - กำรแลกเปล่ียนบุคลำกร 
   -  กำรแลกเปล่ียนนกัศึกษำในระดบัปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก 
   -   กำรร่วมกนัพฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำและกำรฝึกปฏิบติั 
   -   กำรพฒันำหลกัสูตรกำรท ำวจิยัร่วม และกำรประชุมทำงวชิำกำร 
   -  โครงการความร่วมมืออ่ืนๆ ระหว่างสถาบนั 
  (สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจให้มหาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้  าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั Adamson  University, Philippines  แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

3.14.4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษาระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Taylor’s University 
   Malaysia   
 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
Taylor’s University Malaysia โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
 -   การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 

(สาระส าคัญในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ๗ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจให้มหาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั  เพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั Taylor’s University Malaysia  แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 



 
 

3.14.5  เร่ือง   บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กับ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
       
 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 - พฒันาและส่งเสริมการวิจยัและวิชาการ  
 - ยกระดบัคุณภาพงานวิจยัและการเรียนการสอน 

(สาระส าคัญในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้
มติมอบอ านาจให้มหาวทิยาลยัฯ สามารถท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและ/องคก์รต่างๆ 
ได ้ และเม่ือด าเนินการแลว้ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการ
ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 



 
 

6.1    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2559    
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  2  คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารคณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่
มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 2  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2559 
1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 2 

รวม 2 

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

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา  2559  จ านวน  2  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 



 
 

6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2559    
 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต      ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  16  คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 16  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2559 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 
2. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม 1 
3. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 
4. สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก 3 
5. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 2 
6. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 3 
7. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 1 
8. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 4 

รวม 16 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้" 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  1   
ปีการศึกษา  2559  จ านวน  16  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
 
 



 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


