
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2558 
วนัพุธที ่  18   กุมภาพนัธ์  2558 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
4. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
9. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
10. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์   กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์ กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ผู้ลาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.50  น. 
 
 
 



 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 
  3.1.1 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิาธุรกจิอุตสาหกรรมอาหาร   
     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิา
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยอีาหาร 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)   
คณะเทคโนโลยอีาหาร  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
   1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิตโดยมุ่งเน้นให้บณัฑิตสามารถนค
วามรู้ไปประยุกต์ในการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สามารถจดัการและควบคุม
กระบวนการ 
แปรรูปผลิตผลการเกษตรเป็นผลิตภณัฑ์อาหารหรือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาหารไดอ้ยา่งมีคุณภาพและปลอดภยั
ต่อผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
   1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถท างานดา้นบริหารจดัการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ไดต้ลอดจนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 
   1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะและความช านาญในการวจิยัและการคน้ควา้ตลอดจน 
การพฒันาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนอนาคต 
   1.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพอนัเป็นก าลงัส าคญัต่อ 
การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารระดบัประเทศและระดบัสากลในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 
 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโท 5 คน โดยจะรับนกัศึกษาปี
การศึกษาละ 20  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  4   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 

ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีอาหาร ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558  วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวชิาภาษา 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

 

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 
 

 30 หน่วยกติ 
   9  หน่วยกิต 
   3  หน่วยกิต 
  15  หน่วยกิต 
   3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
- วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
- วชิาชีพ 

ก. วชิาชีพ-บงัคบั 

ข. วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ                 86 หน่วยกติ 
                15 หน่วยกิต 
                71 หน่วยกิต 
                       59 หน่วยกิต 
                       12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 122 หน่วยกติ 



 
 

   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีอาหาร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชา
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีอาหาร เพื่อน าเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.2 เร่ือง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 
 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์    
  
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

  1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางดา้นนิเทศศาสตร์ 

ดา้นการเขียนบท และการก ากบัภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ สามารถประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนไปสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.2   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการผลิตบทส าหรับส่ือบนัเทิงชนิดต่างๆได ้ไม่วา่

จะเป็นบทภาพยนตร์ขนาดสั้ น บทภาพยนตร์ขนาดยาว บทละครโทรทศัน์ บทภาพยนตร์สารคดี บทภาพยนตร์         

แอนิเมชัน่   เป็นตน้  

  1.3   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถท่ีจะก ากบับทท่ีเขียนเพื่อส่ือต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ตีความหมายจากบทออกมาสู่ภาพบนจอไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจ และใชห้ลกัการของการก ากบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.4   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถเป็นผูน้ าทางความคิด และชกัน าสังคมไปในทางท่ี

ถูกตอ้ง  

  1.5 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถแสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะอยู่เสมอ โดยใช้

เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยั และมีความรู้พื้นฐานท่ีสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในสาขาวชิาต่างๆ  

  1.6 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้และสามารถท างานได้จริงในระดบัสากล สามารถ

ท างานไดภ้ายใตแ้บบแผนท่ีถูกตอ้งตามหลกัสากล  

  1.7   มีเจตคติท่ีดีต่องานการเขียนบท และการก ากบังานส่ือมีความสามารถสร้างสรรคง์าน 

อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม มีความส านึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตส านึกในการ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 



 
 

    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวฒิุ ระดบัปริญญาโท 6 คน โดยจะรับนกัศึกษา
ปีการศึกษาละ 50  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  8.3   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวชิาภาษา 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

 

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 
 

 30 หน่วยกติ 
   3  หน่วยกิต 
   9  หน่วยกิต 
  15  หน่วยกิต 
   3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
- วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
- วชิาชีพ 

ก. วชิาชีพ-บงัคบั 
ข. วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ                99 หน่วยกติ 
               36 หน่วยกิต 

  63 หน่วยกิต 
                        54 หน่วยกิต 
                          9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 135  หน่วยกติ 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
  

ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบท 
และการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558  วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.2.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  

   
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 
2548  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
               2.1   ปรับรหสัทุกรายวชิา จาก SBP เป็น CSI 
               2.2 กลุ่มวชิาบงัคบั (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 
     2.2.1  เปล่ียนช่ือรายวชิา  จ านวน 1 รายวชิา 
   2.3 กลุ่มวชิาเลือก 
     2.3.1 ยกเลิกกลุ่มวชิา จ  านวน 7 กลุ่มวชิา  
     2.3.2 เปิดกลุ่มวชิาใหม่ จ  านวน 3 กลุ่มวชิา   
  2.3.3 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้ าทางสังคม เปล่ียนรหสัวชิา และเปล่ียนช่ือวชิา 
  จ านวน   3   รายวชิา   
                      2.3.4 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้ าทางสังคม ปรับค าอธิบายรายวชิาและเปล่ียนรหสัวชิา  
  จ านวน  2  รายวชิา   
 2.3.5 ยา้ยกลุ่มวชิาผูน้ าทางสังคม เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน  3 รายวชิา 
       2.3.6     ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้ าทางธุรกิจ  เปล่ียนรหสัวชิา และเปล่ียนช่ือวชิา  
  จ านวน 1 รายวชิา   
 2.3.7 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้ าทางธุรกิจ ปรับค าอธิบายรายวชิา และเปล่ียนรหสัวชิา 
  จ านวน  1 รายวชิา 
                    2.3.8 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้ าทางธุรกิจ  เปล่ียนรหสัวชิา จ  านวน  5  รายวชิา 



 
 

 2.3.9 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้ าทางการเมือง เปล่ียนรหสัวชิา และ เปล่ียนช่ือวชิา  
  จ านวน 1  รายวชิา 
 2.3.10 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้ าทางการเมือง ปรับค าอธิบายรายวชิา และเปล่ียนรหสัวชิา 
  จ านวน  1 รายวชิา 
                     2.3.11 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้ าทางการเมือง  เปล่ียนรหสัวชิา จ  านวน  5  รายวชิา  
                       2.3.12  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน  48  รายวชิา  
 2.3.13 เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน   10   รายวชิา 
 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   
ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร  
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก2 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
 - 

15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 
   ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

3-6 หน่วยกิต 
- 

 
- 

15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

- 

 
ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

- 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



 
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2557   
 วนัพุธท่ี  29  ตุลาคม  2557    
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.2 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะนิติศาสตร์ 
     

ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิติศาสตร์ 
     

ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิติศาสตร์ ไดรั้บ
อนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2542  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 
2544    2545  และ 2553    
  2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1  เปล่ียนรหสัวชิาจาก  LLB  เป็น  LWB   
    2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 141 หน่วยกิต  เป็น 140  หน่วยกิต 
    2.3  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
     ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
    2.4 หมวดวชิาเฉพาะ 
     2.4.1 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต จาก 103 หน่วยกิต เป็น 105หน่วยกิต 
     2.4.2 เปล่ียนช่ือวชิาบงัคบั เป็น วชิาชีพ-บงัคบั และปรับหน่วยกิต จาก 85 หน่วยกิต 
      เป็น 87 หน่วยกิต 
     2.4.3 เปิดเพิ่ม วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง จ านวน 12 หน่วยกิต 
     2.4.4 เปล่ียนช่ือวชิาเลือก เป็น วชิาชีพ-เลือก และปรับหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต 
      เป็น 6 หน่วยกิต 
  2.5 หมวดวชิาโท  เปิดเพิ่ม จ  านวน 15  หน่วยกิต  

 

 

 

 

 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 
     -วชิาบงัคบั  85 หน่วยกิต - 
     -วชิาเลือก  18 หน่วยกิต - 
     -วชิาชีพ-บงัคบั   87 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง   12 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-เลือก    6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 
 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558)  คณะนิติศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัองัคารท่ี  6 มกราคม 2558    
  2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิติศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.3 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
 คณะนิติศาสตร์ 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ 
     

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2549  
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา   2553      
 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 เปล่ียนรหสัวชิาจาก LLB เป็น LWB 
     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 137 หน่วยกิต  เป็น 140 หน่วยกิต 
   2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
    2.4 หมวดวชิาเฉพาะ 
     2.4.1 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต จาก  99 หน่วยกิต เป็น 104 หน่วยกิต 
     2.4.2 เปล่ียนช่ือ วชิาบงัคบั เป็น วชิาชีพ-บงัคบั และปรับหน่วยกิต จาก 81 หน่วยกิต 
      เป็น 80 หน่วยกิต 
     2.4.3 ปรับเพิ่ม วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง จ านวน 12 หน่วยกิต 
     2.4.4 เปล่ียนช่ือ วชิาเลือก เป็น วชิาชีพ-เลือก และปรับหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต 
      เป็น 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม   
ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร
เดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 
     -วชิาบงัคบั  81 หน่วยกิต - 
     -วชิาเลือก  18 หน่วยกิต - 
     -วชิาชีพ-บงัคบั   80 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง   12 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ-เลือก   12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 
2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด”   
 



 
 

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ 
ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัองัคารท่ี  6 มกราคม 2558 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.2.4 หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะบัญชี 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) คณะบญัชี 
     
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะบญัชี ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิด
ด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2529 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539 2542 2544 2547 
และ 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 137 หน่วยกิต  เป็น 133 หน่วยกิต 
  2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  2.3 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต  เป็น 97 หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 48 หน่วยกิต  
     เป็น 45 หน่วยกิต  
    2.3.2 หมวดวชิาชีพบงัคบั ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต  
     เป็น 43 หน่วยกิต 
    2.3.3 หมวดวชิาชีพเลือก ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต  
     เป็น 9 หน่วยกิต 
   2.4  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ดงัน้ี 

   2.4.1  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา  
   2.4.2  ตดัรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา  
   2.4.3  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 3 รายวชิา  

  2.5  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบั ดงัน้ี 
   2.5.1  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา   
   2.5.2  เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา   



 
 

    2.5.3  ยา้ยรายวชิาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก 2 รายวชิา   
  2.6  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพเลือก ดงัน้ี 

   2.6.1  ปรับลดกลุ่มวชิาชีพเลือกจากเดิม 6 กลุ่ม เป็น 4 กลุ่มรายวชิา   
           2.6.2  ปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา ในหมวดวชิาชีพเลือกจ านวน 

    2 รายวชิา   
   2.6.3  ยกเลิกรายวชิาในหมวดวชิาชีพเลือก 10 รายวชิา  

   2.6.4  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา  
 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
     และสงัคมศาสตร์ 

 
- 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   48 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาชีพ  48 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
           วชิาชีพ-บงัคบั            33 หน่วยกิต            43 หน่วยกิต 
           วชิาชีพ-เลือก            15 หน่วยกิต            9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 
 

 
 



 
 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
คณะบญัชี   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557 วนัพุธท่ี 26  พฤศจิกายน 2557    
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558)  คณะบญัชี เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบ
หลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 



 
 

3.2.5   หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิานักบินพาณชิย์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
             สถาบันการบิน 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต    สาขาวิชา
นกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน 
     
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต   สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนั
การบิน     ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1    ปีการศึกษา 2549      ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน 
ปีการศึกษา 2553 
 2. หลกัสูตรดงักล่าว ไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557 
เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ิจารณาหลกัสูตรแลว้ มีขอ้สังเกต เร่ือง การ
ขอเปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา จาก เทคโนโลยีบณัฑิต เป็น วิทยาศาสตรบณัฑิต ซ่ึงการขอเปล่ียนช่ือหลกัสูตร
และช่ือปริญญานั้น จะตอ้งมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรและเน้ือหาสาระของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
จึงเห็นควรใหม้หาวทิยาลยัใชช่ื้อหลกัสูตรและช่ือปริญญาเดิม คือ เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์
 3.  สถาบนัการบิน ขอยนืยนัการขอเปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา จาก หลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์เป็น หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานกับินพาณิชย ์โดยไดป้รับเพิ่มรายวิชาใน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ซ่ึงเป็นรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากเดิม 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต เป็น           
6 รายวชิา จ  านวน 18 หน่วยกิต  

 4. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 4.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  
  จาก  เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ 
    (Bachelor of Technology Program in Commercial Pilot)   
  เป็น  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ 
    (Bachelor of Science Program in Commercial Pilot)  
 
 
 



 
 

 4.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  
 จาก  เทคโนโลยบีณัฑิต (นกับินพาณิชย)์  
   Bachelor of Technology (Commercial Pilot)  
   ตวัยอ่ ทล.บ. (นกับินพาณิชย)์  
   B.Tech. (Commercial Pilot) 
 เป็น  วทิยาศาสตรบณัฑิต (นกับินพาณิชย)์  
    Bachelor of Science (Commercial Pilot)  
   ตวัยอ่ วท.บ. (นกับินพาณิชย)์  
   B.Sc. (Commercial  Pilot) 

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

4.4 ปรับจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 132 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิต 
 4.5 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต   
  เป็น 102 หน่วยกิต 
   4.5.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต   
     เป็น 27 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     1)  เปล่ียนรหสั และค าอธิบายรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
         จาก MEN 240 อากาศพลศาสตร์                                   
         เป็น CPD 240 อากาศพลศาสตร์     
     2)  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา ไดแ้ก่ 
         GEN 102  คณิตศาสตร์เพื่องานเทคนิค 
     MAT 134 แคลคูลสั 2 
     PHY 133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2    
   4.5.2  หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 70 หน่วยกิต    
     เป็น 69 หน่วยกิต และ 
     ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
    CPD 499  โครงการนิรภยัการบิน                                             
   4.5.3 หมวดวชิาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
    CPD 189  การฝึกบินเบ้ืองตน้                  



 
 

5. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม       

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษา  และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาชีพ  76 หน่วยกิต 75 หน่วยกิต 
           วชิาชีพ-บงัคบั  70 หน่วยกิต            69 หน่วยกิต 
           วชิาชีพ-เลือก  6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต   สาขาวิชานกับินพาณิชย ์
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 



 
 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557   
 วนัพฤหสับดีท่ี  23  มิถุนายน  2557    
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558  วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต   สาขาวิชา
นกับินพาณิชย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.6 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
วทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    
     
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2532 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2548 และ 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
                2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 130 หน่วยกิต  เป็น 131 หน่วยกิต 
    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.3 หมวดวชิาเฉพาะ 
      2.3.1 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต  จาก 92 หน่วยกิต  เป็น 95 หน่วยกิต 

2.3.2 เปล่ียนช่ือ จาก กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  เป็น วชิาแกน และปรับจ านวน 
       หน่วยกิต  จาก 18 หน่วยกิต  เป็น 12 หน่วยกิต  

2.3.3 เปล่ียนช่ือ จาก กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั เป็น วชิาเฉพาะดา้น และปรับจ านวน 
หน่วยกิต จาก 56 หน่วยกิต เป็น 74 หน่วยกิต 

2.3.4 เปล่ียนช่ือ จาก วชิาชีพ-เลือก เป็น วชิาเลือก  และปรับจ านวนหน่วยกิตจาก   
 18 หน่วยกิต เป็น  9 หน่วยกิต 

     2.3.5 วชิาเลือก เปิดรายวชิาใหม่ เปล่ียนช่ือและปรับค าอธิบายรายวชิา ตดัรายวชิา โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 4 รายวชิา   
- เปล่ียนช่ือและปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
- ตดัรายวชิาจ านวน 4 รายวชิา   
  



 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   
ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
     และสงัคมศาสตร์ 

 
- 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 92 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาชีพ  74 หน่วยกิต - 
           วชิาชีพ-บงัคบั             56 หน่วยกิต - 
           วชิาชีพ-เลือก             18 หน่วยกิต - 
     วชิาแกน   12 หน่วยกิต 
     วชิาเฉพาะดา้น   74 หน่วยกิต 
     วชิาเลือก   9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด”   
 



 
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2557  วนัพุธท่ี  29  ตุลาคม  2557    
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ)  
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตร
นานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอน เม่ือภาค
การศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา 2545 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการ ศึกษา 2549 และ 2553  
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 138 หน่วยกิต  เป็น 126 หน่วยกิต 
2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
2.3   ปรับปรุงหน่วยกิตหมวดวชิาเฉพาะ จาก 100 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต 

2.3.1   กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต  
และ ยกเลิกรายวชิา ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั เปิดรายวชิาใหม่ ดงัน้ี 
 -   ยกเลิกรายวชิา  11 รายวชิา            

 -  ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟแวร์  
  จ านวน 2 วชิา  

 -    ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั กลุ่มวชิาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                          
  จ านวน 1 วชิา  

 -   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา  
 2.3.2   กลุ่มวชิาชีพ ปรับหน่วยกิต จาก 57 หน่วยกิต เป็น 81 หน่วยกิต  

และ เปิดกลุ่มวชิา-บงัคบั ยกเลิกรายวชิา ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั เปิดรายวชิาใหม่ ดงัน้ี 
 ก.  กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็น 63 หน่วยกิต      
     - เปิดกลุ่มวชิา-บงัคบั จ  านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 



 
 

    1.   กลุ่มวชิาประเด็นดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ    
    2.   กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์    

    3.  กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์    
    4.  กลุ่มวชิาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    
    5.  กลุ่มวชิาปริญญานิพนธ์และสหกิจศึกษา     

 - ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 10 รายวชิา    
  -   เปล่ียนรหสัวชิา และยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั กลุ่มวชิาปริญญานิพนธ์ 

  และ  สหกิจศึกษาจ านวน 3 รายวชิา   
 -  ยา้ยกลุ่มวชิาพื้นฐาน ไปวชิาชีพ-บงัคบั ในกลุ่มวชิาโครงสร้าง 

  พื้นฐานของระบบ 1 รายวชิา 
 -   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 16 รายวชิา  

 ข.  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวชิา ปรับช่ือรายวชิา และแกไ้ขหน่วยกิต  
  และเปิดรายวชิาใหม่ ดงัน้ี 

  -  ยกเลิกรายวชิา  จ  านวน 5 รายวชิา  
  -   ปรับช่ือวชิา และแกไ้ขหน่วยกิต จ านวน 5 รายวชิา  
  -   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 14 รายวชิา  
 2.3.3 กลุ่มวชิาโท ยกเลิกรายวชิา ปรับช่ือวชิา และเปิดรายวชิาใหม่ ดงัน้ี 
 -  ยกเลิกรายวชิา  จ  านวน 7 รายวชิา  
 -   ปรับช่ือวชิา จ านวน 2 รายวชิา  
 -   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 9 รายวชิา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม   
ปีการศึกษา 2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     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 100 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  43 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาชีพ  57 หน่วยกิต 81 หน่วยกิต 
           วชิาชีพ-บงัคบั             39 หน่วยกิต            63 หน่วยกิต 
           วชิาชีพ-เลือก             18 หน่วยกิต            18 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ได ้
ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 



 
 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557   
 วนัพุธท่ี 26 พฤศจิกายน 2557    
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตร
ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.8 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกจิ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา
ธุรกิจระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ 

     

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1     
ปีการศึกษา 2547 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  และ 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
                2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 137 หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 
     2.2  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา  
ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
                        2.2.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น     
30  หน่วยกิต 
     2.3 หมวดวชิาเฉพาะ  

2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 
- ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา 
- เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา       

2.3.2. กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 
     - เปล่ียนช่ือจากวชิาเอกเป็นกลุ่มวชิาชีพ 
     - เปล่ียนช่ือจากวชิาเอกบงัคบัเป็นวชิาชีพ-บงัคบั 
     - เปล่ียนช่ือวชิาภาษาไทย จ านวน 1 รายวชิา 
      - เปล่ียนช่ือและค าอธิบายรายวิชา จ  านวน 2 รายวชิา  
                       2.3.3.  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  
      - เปล่ียนช่ือจากวชิาเอกเลือกเป็นวชิาชีพ-เลือก 
      - เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจากเดิม 9 หน่วยกิตเป็น 24 หน่วยกิต 
      - เปิดกลุ่มรายวชิาใหม่ดงัน้ี 



 
 

1. กลุ่มวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2. กลุ่มวชิาการจดัการธุรกิจเอเชีย 
3. กลุ่มวชิาการตลาดระหวา่งประเทศและธุรกิจออนไลน์ 

2.3.4. วชิาโท  
 - แกไ้ขรายละเอียดในการเลือกเรียนวชิาโทของนกัศึกษา 
 - ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 6  รายวชิา  
 - เปล่ียนช่ือวชิาภาษาไทย จ านวน 1 รายวชิา 
 - เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 7 รายวชิา  

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน   36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาชีพ  48  หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 
             วชิาชีพ-บงัคบั             39 หน่วยกิต          39 หน่วยกิต 
              วชิาชีพ-เลือก               9 หน่วยกิต         24 หน่วยกิต 
      กลุ่มวชิาโท  15 หน่วยกิต - 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 
 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ  
(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ 

ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557 วนัพุธท่ี 26  พฤศจิกายน 2557    
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหว่างประเทศ 
  (หลกัสูตรนานาชาต)ิ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

     

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาความสัมพนัธ์
และการพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)    สถาบนัการทูตและการ
ต่างประเทศ 
     
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหว่างประเทศ 
(หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิด
ด าเนินการสอนเม่ือ        ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1      เปล่ียนรหสัวชิาจาก IRD เป็น IPE 

     2.2 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา ดงัน้ี 
  ช่ือหลกัสูตร 

จาก ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
   สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ  
   (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in International Relations and 
   Development (International Program)  
เป็น ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ  
   (หลกัสูตรนานาชาติ)                               
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program  in  International Political  
   Economy and Development (International  Program) 
 
 
 



 
 

ช่ือปริญญา  
จาก ช่ือเตม็  (ภาษาไทย) :    ศิลปศาสตรบณัฑิต (ความสัมพนัธ์และการพฒันา 
      ระหวา่งประเทศ) 
 (ภาษาองักฤษ) :    Bachelor of Arts (International Relations and  
     Development) 
 ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)    :   ศศ.บ. (ความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ) 
        (ภาษาองักฤษ) :   B.A. (International Relations and Development) 
เป็น ช่ือเตม็  (ภาษาไทย)  : ศิลปศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
        การพฒันาระหวา่งประเทศ) 
        (ภาษาองักฤษ)   :   Bachelor of Arts (International Political Economy  
        and Development) 
 ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)    :   ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่ง 
     ประเทศ) 
         (ภาษาองักฤษ)   :   B.A. (International Political Economy and  
     Development) 

     2.3 ปรับลดโครงสร้างจ านวนหน่วยกิต  จาก   137 หน่วยกิต  เป็น    135   หน่วยกิต 
     2.4 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

   ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.5 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ   
      2.5.1  กลุ่มวชิาพื้นฐาน   
       - เปิดรายวชิาใหม่  จ านวน 3 รายวชิา   
       - เปล่ียนช่ือและรหสัวชิา  จ  านวน 1 รายวชิา                    
           - เปล่ียนรหสัวชิา จ านวน 9 รายวชิา   
      2.5.2 กลุ่มวชิาชีพ จ านวนหน่วยกิต  จาก  48 หน่วยกิต  เป็น 60 หน่วยกิต 
       1) แขนงวชิาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ 
        - เปิดรายวชิาใหม่  จ านวน  7  รายวชิา   
        - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนช่ือและรหสัวชิา  จ  านวน  
         3 รายวชิา   
         - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา จ านวน 3 รายวชิา   



 
 

         - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน 1 รายวชิา   
- เปิดรายวชิาใหม่  จ านวน 3 รายวชิา   
- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาพื้นฐาน เปล่ียนรหสัรายวชิา จ  านวน  1 รายวชิา   
- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนช่ือและรหสัวชิา  จ  านวน  
 3 รายวชิา   
- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน 7 รายวชิา   
- เปิดรายวชิาใหม่  จ านวน 1 รายวชิา   
- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนช่ือและรหสัวชิา  จ  านวน  
 2 รายวชิา   
- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนรหสัรายวชิา  จ านวน 10  รายวชิา   
- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนรหสัรายวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา   
- ยา้ยมาจากสาขาวชิาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
 กลุ่มวชิาเอก-บงัคบั     
- เปล่ียนรหสัรายวชิา   จ  านวน  2  รายวชิา   

       2)  แขนงวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ 
         -  เปิดรายวชิาใหม่  จ านวน 12 รายวชิา   
        - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาพื้นฐาน เปล่ียนรหสัรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา        
       - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนช่ือและรหสัรายวชิา  จ  านวน  
      2  รายวชิา   
           - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนช่ือและรหสัรายวชิา  จ  านวน  
      1  รายวชิา   
        - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนรหสัรายวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา   

2.5.3 กลุ่มวชิาโท   (ยกเลิกกลุ่มวชิาโทของนกัศึกษาในสาขาวชิา) 
2.5.4 กลุ่มวชิาโท (ส าหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิา) 
  - เปิดรายวชิาใหม่  จ านวน 7 รายวชิา   

    - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนช่ือและรหสัรายวชิา  จ  านวน 1  รายวชิา   
    - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนช่ือและรหสัรายวชิา  จ  านวน 3  รายวชิา   

 - เปล่ียนรหสัรายวชิา  จ  านวน 5  รายวชิา   
 



 
 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม   
ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน   36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั   39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
      กลุ่มวชิาชีพ-เลือก      9 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
      กลุ่มวชิาโท  15 หน่วยกิต - 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหว่าง
ประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 



 
 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557  
วนัพุธท่ี 26  พฤศจิกายน 2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

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

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก 
  (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 
ข้อเทจ็จริง 
 ดว้ยวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ประสงคจ์ะเปิดรายวชิา ในหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 
3 รายวชิา ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) โดยเปิดสอน
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 
  OMD 206 สุคนธบ าบดัทางคลินิกและความงาม                        3(2-3-6)  
             (Aesthetic and Clinical Aromatherapy)                      

    OMD  207  โภชนบ าบดัในการแพทยแ์ผนตะวนัออก         3(3-0-6)              
                        (Nutritional Therapy in Oriental Medicine)   
  OMD  208   ศาสตร์การแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์          3(2-3-6)              
    (Homoeopathy) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ 
ในการประชุมคร้ังท่ี  10/2557  วนัพุธท่ี  3  ธนัวาคม  2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 



 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
 

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

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติรายช่ือวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 

ค าขอ  
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัรายช่ือวารสารทางวชิาการใหส้ภามหาวทิยาลยัรับรอง ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556   
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวก าหนดให้   สภา
มหาวิทยาลยัใช้รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  
กรณีท่ีวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีช่ืออยู่ในฐานขอ้มูลท่ีก าหนด ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณายอมรับวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เม่ือด าเนินการรับรอง
วารสารเสร็จส้ินแลว้ให้จดัท าเป็นประกาศให้ทราบทัว่กนัและแจง้ให้ กกอ.ทราบ ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออก
ประกาศโดยวารสารท่ีสภามหาวทิยาลยัยอมรับใหมี้ผลการบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัจึงขอเสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการ   เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัให้
การรับรอง ดงัน้ี 

 1. วารสารกุมารเวชสาร   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  ระบุวา่  
 ขอ้ 3.  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลให้สภาสถาบนัอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  (1) มีก าหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั 
  (2) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วตัถุประสงค์ ขอบเขตของ
วารสาร และสาขาวชิาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ ์
  (3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 



 
 

  (4) มีหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดว้า่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
ท่ีพิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 
โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหน่วยงานท่ีจดัท าวารสารอยใูนรายช่ือดว้ย 
  (5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรง 
หรือเก่ียวเน่ืองกบัสาขาของบทความ และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 
  (6) วารสารทุกฉบบัมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผูนิ้พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก กรณีท่ีบทความมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือ
วา่เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
  (7) มีบทคดัยอ่ของบทความท่ีเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ กรณีท่ี
บทความตีพิมพเ์ป็นภาษาต่างประเทศประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษดว้ย 
  (8) มีการตีพิมพบ์ทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพท่ี์ไดม้าตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกนั
ในทุกบทความ ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทความและเอกสารอา้งอิง   
  

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ท่ีมีการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ก าหนด  จ  านวน  1  ฉบบั 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  : 
  3.10.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   คณะบริหารธุรกจิ 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   คณะบริหารธุรกิจ 

        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.10.2 หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ   คณะบริหารธุรกจิ 
   
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ 

        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.10.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกล 
 ทางอนิเทอร์เน็ต) วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.10.4   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั 

        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด   เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.10.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.11 เร่ือง ขออนุมัตกิารท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  
  กบั  Shibaura Institute of Technology, Japan 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
กบั  Shibaura Institute of Technology, Japan 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Shibaura Institute of Technology, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศึกษา ร่วมมือดา้น
วจิยัและร่วมมือดา้นการประชุมวชิาการ รวมถึงแลกเปล่ียนขอ้มูลเอกสารดา้นวชิาการร่วมกนั 
   2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Shibaura 
Institute of Technology, Japan 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.12 เร่ือง ขออนุมัตกิารท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  
 กบั Guangxi University, China 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
กบั  Guangxi University, China 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  
Guangxi University, China  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา อาจารย ์ บุคลากร และขอ้มูลทางการศึกษาและ
ส่ือการเรียนการสอน  ร่วมกิจกรรมการวจิยัและเผยแพร่งานวจิยั  ร่วมงานสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบติัการ  การประชุม
ทางวชิาการ รวมถึงการเขา้ร่วมหลกัสูตรระยะสั้น และการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
   2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Guangxi 
University, China 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 



 
 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.13 เร่ือง ขออนุมัตกิารท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  
 กบั Guangxi Medical University, China 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
กบั  Guangxi Medical University, China 
    
ข้อเทจ็จริง 
   1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  
Guangxi Medical University, China โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความร่วมมือขบัเคล่ือนแผนงานของสถาบนัการศึกษา  
แลกเปล่ียนแผนงานการฝึกอบรมอาจารย์  แลกเปล่ียนกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมและวิชาการ  รวมถึงแบ่งปัน
กิจกรรมและแผนงานท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั    
 2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Guangxi 
Medical University, China 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.14 เร่ือง ขออนุมัตกิารท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  
 กบั  Guangxi University of Science and Technology, China 

 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
กบั  Guangxi University of Science and Technology, China 
    
ข้อเทจ็จริง 
   1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  
Guangxi University of Science and Technology, China โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความร่วมมือขบัเคล่ือนแผนงานของ
สถาบนัการศึกษา  แลกเปล่ียนแผนงานการฝึกอบรมอาจารย์  แลกเปล่ียนกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมและวิชาการ 
รวมถึงแบ่งปันกิจกรรมและแผนงานท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั     
   2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Guangxi 
University of Science and Technology, China 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.15 เร่ือง ขออนุมัตกิารท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  
 กบั   Oxbridge College, Kunming, China 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
กบั  Oxbridge College, Kunming, China  
   
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Oxbridge College, Kunming, China โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมงานวิจยั แลกเปล่ียนวารสารการวจิยั แลกเปล่ียน
บุคลากรเพื่อการฝึกอบรมระยะสั้น หลกัสูตรการเรียนภาษา จดัค่ายการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมภาคฤดูร้อนหรือฤดู
หนาว แลกเปล่ียนอาจารย ์ นกัวชิาการ โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา  และโครงการท างานและท่องเท่ียวภาคฤดูร้อน
ในต่างประเทศ 
   2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Oxbridge 
College, Kunming, China 
  
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.16 เร่ือง ขออนุมัตกิารท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  
  กบั  Bonan Senior Middle School, China   

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
กบั  Bonan Senior Middle School, China   
    
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Bonan Senior Middle School, China  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับนกัศึกษาจากคู่สัญญาเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี
และปริญญาโทท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต แนะน าและใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ตามความร่วมมือ รวมถึงร่วมกิจกรรม 
สัมมนา ดา้นวชิาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Bonan 
Senior Middle School, China   
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.17 เร่ือง ขออนุมัตกิารท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  
  กบั  Yunnan University of Finance and Economics, China 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
กบั  Yunnan University of Finance and Economics, China 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  
Yunnan University of Finance and Economics, China โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมมือกนัจดัหาหลกัสูตรการศึกษา     
ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท แลกเปล่ียนอาจารย ์การวจิยั และกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกนัพฒันาแผนการศึกษาและจดัหาผู ้
ท่ีมีความสามารถพิเศษซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย  เพื่อมาแนะแนวการฝึกอบรมและพฒันาหลกัสูตรการศึกษา  
 2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Yunnan 
University of Finance and Economic, China  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร :  
  3.18.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้ าหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย
ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จ านวน 1 ท่าน  ดงัน้ี 

1. รศ.ดร. รุจา  ผลสวสัด์ิ อนุมติัเม่ือ 16  เมษายน  2555 
 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมี
เกณฑท่ี์น ามาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   
ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2557  วนัพุธท่ี  5  พฤศจิกายน 2557 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 



 
 

 
ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง วิทยาลยันวัตกรรมสังคม 
       
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 
ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ไดก้ าหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการ
ขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
 ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จ านวน 5 ท่าน  ดงัน้ี 
   1. ดร. สัญญพงศ ์ล่ิมประเสริฐ  อนุมติัเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2555 
   2. ดร. สมิทธ์ ตุงคะสมิต  อนุมติัเม่ือ 3 เมษายน 2556 
   3. ดร. รัตพงษ ์ สอนสุภาพ  อนุมติัเม่ือ 7 พฤษภาคม 2556 
   4. ดร. ฉตัรวรัญ  องคสิงห์  อนุมติัเม่ือ 16 พฤษภาคม 2556 
   5. รศ.ดร. สิตานนท ์ เจษฎาพิพฒัน์  อนุมติัเม่ือ 5 กนัยายน 2556 
 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดีวทิยาลยันวตักรรมสังคม 
และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเกณฑท่ี์น ามาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระ
งานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   
ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วิทยาลัยนวตักรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  10/2557  วนัพุธท่ี  3  ธนัวาคม 2557 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 



 
 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกจิโลก 
 วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ข้อเทจ็จริง 
ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้ าหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสังคม ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จ านวน 1 ท่าน  ดงัน้ี 
   1. รศ.ดร. นฤมิตร สอดศุข อนุมติัเม่ือ 11 มิถุนายน 2556 
 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดีวทิยาลยันวตักรรมสังคม 
และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเกณฑท่ี์น ามาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระ
งานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
   

ข้อพจิารณา 
 การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวตักรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  10/2557  วนัพุธท่ี  3  ธนัวาคม  2557 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
       
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
       
ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้ าหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย
ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
 ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยห์ลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขา 
วชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จ านวน 1  ท่าน  ดงัน้ี 
   1. ผศ.ดร. รัชนี นามจนัทรา อนุมติัเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2557 
 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเกณฑท่ี์น ามาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงาน
ของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
   

ข้อพจิารณา 
 การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู ้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  10/2557  วนัพุธท่ี  3  ธนัวาคม 2557 

 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพยาบาล  
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 

 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.5 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

ข้อเทจ็จริง 
ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้ าหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารย์หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จ านวน 3 ท่าน  ดงัน้ี 
   1. ผศ.ดร. วลยัภรณ์  นาคพนัธ์ุ อนุมติัเม่ือ 6  มิถุนายน 2555 
   2. รศ. พรรณเพญ็  ฉายปรีชา อนุมติัเม่ือ 6  มิถุนายน 2555 
   3. ผศ.ดร. อวรุิทธ์ิ  เจริญทรัพย ์ อนุมติัเม่ือ 21 สิงหาคม 2555 
 

ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดีคณะดิจิทลัอาร์ต และ
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงาน
ของอาจารยใ์นรอบ  5  ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลป

มหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2557  วนัพุธท่ี  5  พฤศจิกายน  2557 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลป
มหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 

 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.19 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่ 
 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่   
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบท และการก ากบัภาพยนตร์ 
    และโทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์ 

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

1,700.00 

3,000.00 
351,500.00 

2. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 
    คณะเทคโนโลยอีาหาร 

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

1,600.00 
2,000.00 

286,300.00 

  

ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในมติเวยีนคร้ังท่ี 1/2558 วนัศุกร์ท่ี 23 มกราคม 2558 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.4 เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต    
  สาขาวชิาธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยัการท่องเที่ยวและ  
  การบริการ 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน    การศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยั
การท่องเท่ียวและการบริการ 

 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว  และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยั
การท่องเท่ียวและการบริการ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 


