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3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดด ำเนินกำรและใหก้ำรรับรองหลกัสูตร : 

3.1.1  หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3.1.2  หลกัสูตรรัฐศำสตรมหำบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วทิยำลยัรัฐกิจ   
3.1.3  หลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำวศิวกรรมชีวกำรแพทย ์(หลกัสูตรใหม่  
  พ.ศ. 2558)  คณะวทิยำศำสตร์ 

3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ำรรับรองหลกัสูตร : 
  3.2.1 หลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  สำขำวิชำผูน้ ำทำงสังคม ธุรกิจและกำรเมือง 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยำลยันวตักรรมสังคม  
  3.2.2 หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย ์ 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะวิทยำศำสตร์ 

3.2.3 หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวชิำเทคโนโลยชีีวภำพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 คณะเทคโนโลยชีีวภำพ 
3.2.4  หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหำรธุรกิจ  
3.2.5 หลกัสูตรกำรจดักำรมหำบณัฑิต   สำขำวิชำกำรเป็นผูป้ระกอบกำร (หลกัสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. 2558)  คณะบริหำรธุรกิจ 
3.2.6  หลกัสูตรทศันมำตรศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
  คณะทศันมำตรศำสตร์ 
3.2.7 หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศกำรลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.3 เร่ือง ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตร :   
3.3.1 หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
 วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
3.3.2 หลกัสูตรกำรจดักำรมหำบณัฑิต สำขำวชิำนวตักรรมและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร  
 (หลกัสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ 



 
 

 
3.3.3  หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจเอเชีย (หลกัสูตรนำนำชำติ)  
  คณะบริหำรธุรกิจ 
3.3.4 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต  สำขำวชิำกำรตลำดระหวำ่งประเทศและธุรกิจออนไลน์ 
 (หลกัสูตรนำนำชำติ)  คณะบริหำรธุรกิจ 
3.3.5 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต  สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรนำนำชำติ 
 คณะบริหำรธุรกิจ 
3.3.6 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต   สำขำวชิำกำรจดักำรสำรสนเทศ     คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3.3.7 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต   สำขำวชิำนวตักรรมกำรออกแบบ   คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
3.3.8 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจกำรบริกำรระหวำ่งประเทศ 
 วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
3.3.9 หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำกำรบริหำรกำรพฒันำสังคม วทิยำลยันวตักรรมสังคม 

3.4 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  : 
3.4.1 หลกัสูตรบญัชีมหำบณัฑิต   คณะบญัชี 
3.4.2  หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ  (หลกัสูตรนำนำชำติ)   
   สถำบนักำรทูตและกำรต่ำงประเทศ  
3.4.3 หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ     
  คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3.4.4  หลกัสูตรศิลปมหำบณัฑิต สำขำวชิำคอมพิวเตอร์อำร์ต    คณะดิจิทลัอำร์ต 
3.4.5  หลกัสูตรศิลปมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรออกแบบ  คณะศิลปะและกำรออกแบบ   
3.4.6 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สำขำวชิำวชิวลเอฟเฟค   และสำขำวชิำคอมพิวเตอร์อำร์ต   คณะดิจิทลัอำร์ต    
3.4.7  หลกัสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบณัฑิต   วทิยำลยัดนตรี   
3.4.8  หลกัสูตรดุริยำงคศำสตรบณัฑิต  วทิยำลยัดนตรี 
3.4.9  หลกัสูตรรัฐศำสตรบณัฑิต  วทิยำลยัรัฐกิจ 
3.4.10 หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต   สำขำวชิำกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว   และ 
  สำขำวชิำกำรจดักำรโรงแรมและภตัตำคำร วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร   
3.4.11 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต  สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจดำ้นกำรบิน  วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและ

กำรบริกำร 
3.5 เร่ือง ขอปรับปรุงรำยช่ืออำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร  
 



 
 

3.6 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรำยวชิำเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยชีีวภำพ 
   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)    คณะเทคโนโลยชีีวภำพ 
3.7 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรำยวชิำเลือกเสรี หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554)    
  คณะเศรษฐศำสตร์ 
3.8 เร่ือง กำรขยำยภำระงำนท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์  ของคณำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  
  สำขำวชิำนิเทศศำสตร์  และหลกัสูตรนิเทศศำสตรมหำบณัฑิต     คณะนิเทศศำสตร์     
3.9  เร่ือง   ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัรังสิต วำ่ดว้ย กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2558   
3.10 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขหลกัสูตรท่ีผำ่นกำรพิจำรณำจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ       
3.11 เร่ือง กำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่ง มหำวทิยำลยัรังสิต กบั  Konkuk University, Korea    
3.12 เร่ือง กำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลยัรังสิต  
 กบั  Jonkoping University Foundation, Sweden  
3.13 เร่ือง กำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลยัรังสิต  
 กบั  University of Islam Indonesia (UII) 
3.14 เร่ือง กำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลยัรังสิต  
 กบั  Kanazawa Seiryo University, Japan 
3.15 เร่ือง กำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลยัรังสิต  
 กบั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์   
3.16 เร่ือง ขอเสนอรำยช่ือวำรสำรทำงวิชำกำรให้สภำมหำวิทยำลัยรับรอง  
3.17 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่  
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คร้ังที ่2/2558 
วนัพุธที ่  20   พฤษภาคม  2558 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศำสตรำจำรย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนำยกสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
2. ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มำตงัคสมบติั กรรมกำร 
3. ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณ นำยแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมกำร 
4. ศำสตรำจำรย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมกำร 
5. ศำสตรำจำรย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมกำร 
6. ศำสตรำจำรย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมกำร 
7. ศำสตรำจำรย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอำ้น   กรรมกำร 
8. ดร.อำชว ์ เตำลำนนท ์    กรรมกำร 
9. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ครรชิต  มำลยัวงศ ์  กรรมกำร 
10. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมกำร 
11. ดร.อำทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมกำร 
12. นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอำกำศเอกก ำธน  สินธวำนนท ์   นำยกสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
2. ศำสตรำจำรย ์ดร.อำณัติ  อำภำภิรม  กรรมกำร 
3. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อ ำภำพร  นำมวงศพ์รหม กรรมกำร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 
 
 
 
 
 



 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 
3.1.1  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด ำเนินกำรและใหก้ำรรับรองหลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต  
สำขำวชิำกำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
    
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ  มีวตัถุประสงคใ์นกำรขอเปิดด ำเนินกำร ดงัน้ี  

1.1 เพื่ อผลิตนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่ ท่ี มี คุณภำพ  มีควำม รู้
ควำมสำมำรถกำรบริหำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตอบสนองกบั
ควำมตอ้งกำรของภำครัฐและเอกชน ซ่ึงจะสนบัสนุนใหส้ร้ำงโอกำสและมีศกัยภำพ ในกำรแข่งขนัในสังคมดิจิทลั
และไซเบอร์ไดอ้ยำ่งเขม้แขง็ 

1.2 เพื่อมุ่งเน้นกำรเพิ่มพูนทกัษะและควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำม
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ให้แก่นักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน ให้สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้กำ้วหน้ำทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นไซเบอร์ จำก
สภำวะทำงสังคม กำรเมือง และเทคโนโลยสีมยัใหม ่

1.3 เพื่อกำรพฒันำอำชีพใหแ้ก่มหำบณัฑิต โดยมีประสบกำรณ์เรียนรู้ในกำรปฏิบติังำน
จริง และไดป้ระกำศนียบตัรวชิำชีพดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ในระดบัสำกล 

1.4 เพื่อผลิตมหำบณัฑิตท่ีเป่ียมด้วย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
รวมถึงจิตส ำนึกในกำรด ำเนินกิจกำรในหน้ำท่ีท่ีดี (Governance) โดยมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรและ
ร่วมรับผดิชอบต่อสังคม 

1.5 เพื่อผลิตมหำบณัฑิตท่ีมีศกัยภำพในกำรประกอบอำชีพอิสระหรือจดัตั้ งบริษทั/
สถำบนัใหบ้ริกำรดำ้นกำรฝึกอบรม (Training Center) รวมไปถึงกำรเป็นท่ีปรึกษำเฉพำะทำง เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศควำมมัน่คงปลอดภยั (IT Security Consultant) ใหก้บัหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนไดด้ว้ยตนเองใน
อนำคต 

 
 
 



 
 

   2. โครงสร้ำงหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

 

 3.  จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุ   ระดบัปริญญำเอก 3 คน   และปริญญำโท  
2 คน   โดยจะรับนกัศึกษำปีกำรศึกษำละ 40  คน อตัรำส่วนอำจำรยป์ระจ ำต่อนกัศึกษำ  1 :  8    
 4.  ก ำหนดกำรเปิดสอน  ภำคกำรศึกษำท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2558 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
  

ข้อพจิารณา 
 กำรขอเปิดด ำเนินกำรและใหก้ำรรับรองหลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรจดักำร
ควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำและ
ตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  1  เมษำยน  2558 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
วทิยำนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
- 

15 หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ 
กำรสอบประมวลควำมรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 
- 

15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



 
 

 จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ กำรขอเปิดด ำเนินกำรและให้กำรรับรองหลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอเปิดด ำเนินกำรและให้กำรรับรอง หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต    
สำขำวิชำกำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อ
น ำเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.2  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วทิยาลยัรัฐกจิ   
 
ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด ำเนินกำรและใหก้ำรรับรองหลกัสูตรรัฐศำสตรมหำบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วิทยำลยัรัฐกิจ   
    
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรรัฐศำสตรมหำบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วิทยำลยัรัฐกิจ  มีวตัถุประสงค์
ในกำรขอเปิดด ำเนินกำร ดงัน้ี  
 1.1 เพื่อผลิตมหำบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีองคค์วำมรู้ และควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกักำรเมืองกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย โดยใชก้ระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 1.2  เพื่อผลิตมหำบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีควำมสำมำรถและทกัษะท่ีส ำคญั และจ ำเป็นส ำหรับ
กำรเป็นนกัปกครองและนกักำรเมืองท่ีดี และสำมำรถน ำพำสังคมไปสู่ควำมสันติสุขอยำ่งย ัง่ยนื 
 1.3 เพื่อผลิตมหำบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีควำมรู้ เป็นนกัวชิำกำรทำงดำ้นรัฐศำสตร์ท่ีสำมำรถ
แปลงองคค์วำมรู้ไปสู่กำรปฏิบติัเพื่อพฒันำประเทศชำติบำ้นเมืองให้เจริญกำ้วหนำ้ต่อไปได ้
   2. โครงสร้ำงหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
หมวดวทิยำนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
- 

18 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ 
กำรสอบประมวลควำมรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



 
 

 3.  จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญำเอก 5 คน  โดยจะรับ
นกัศึกษำปีกำรศึกษำละ 15 คน อตัรำส่วนอำจำรยป์ระจ ำต่อนกัศึกษำ  1 :  3   
 4.  ก ำหนดกำรเปิดสอน  ภำคกำรศึกษำท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2558 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
  

ข้อพจิารณา 
 กำรขอเปิดด ำเนินกำรและใหก้ำรรับรองหลกัสูตรรัฐศำสตรมหำบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.  
2558)  วทิยำลยัรัฐกิจ  ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558  
วนัพุธท่ี  1  เมษำยน 2558 
 จำกกำรตรวจสอบพบวำ่ กำรขอเปิดด ำเนินกำรและให้กำรรับรองหลกัสูตรรัฐศำสตรมหำบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วทิยำลยัรัฐกิจ   เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติกำรขอเปิดด ำเนินกำรและให้กำรรับรอง หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วิทยำลยัรัฐกิจ  เพื่อน ำเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำร
รับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.1.3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)   
 คณะวทิยาศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด ำเนินกำรและใหก้ำรรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำวชิำวศิวกรรมชีวกำรแพทย ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะวทิยำศำสตร์ 
    

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558)  คณะวทิยำศำสตร์มีวตัถุประสงคใ์นกำรขอเปิดด ำเนินกำร ดงัน้ี  
 1.1.1 ผลิตบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทยร์ะดบัควำมช ำนำญ ท่ีมีควำมสำมำรถ
ท ำงำนร่วม ใหค้  ำปรึกษำ วเิครำะห์ และแกปั้ญหำกบับุคลำกรทำงกำรแพทย ์และสำธำรณสุข 
 1.1.2   ผลิตบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรทำงกำรแพทย ์และสำธำรณสุข  
 1.1.3 พฒันำงำนวจิยั ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสำขำวศิวกรรมชีวกำรแพทย ์
 1.1.4 สร้ำงเครือข่ำยนกัวิจยัสำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทยร่์วมกบับุคลำกรสำขำอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผูป้ระกอบกำรท่ีผลิตวสัดุ อุปกรณ์กำรแพทย  ์ กบัโรงพยำบำลทั้ง
ภำครัฐและเอกชน เพื่อน ำผลงำนวจิยัไปใชจ้ริง หรือผลิตในเชิงพำณิชย ์
 1.1.5   วำงแผนและผลกัดนัมำตรฐำนทำงดำ้นวศิวกรรมชีวกำรแพทย ์
 1.1.6  วำงแผนและผลกัดนันโยบำยกำรพฒันำประเทศทำงดำ้นวิศวกรรมชีวกำรแพทยใ์ห้
เป็นวชิำชีพ 
   2. โครงสร้ำงหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

 3.  จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญำเอก 5 คน  โดยจะรับ
นกัศึกษำปีกำรศึกษำละ 10 คน อตัรำส่วนอำจำรยป์ระจ ำต่อนกัศึกษำ  1 :  2   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
หมวดวทิยำนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
- 

14 หน่วยกิต 
                     15 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 41 หน่วยกติ 



 
 

 4.  ก ำหนดกำรเปิดสอน  ภำคกำรศึกษำท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2558 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 

ข้อพจิารณา 
 กำรขอเปิดด ำเนินกำรและใหก้ำรรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำ
วศิวกรรมชีวกำรแพทย ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะวทิยำศำสตร์ ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  1  เมษำยน 2558 
 จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ กำรขอเปิดด ำเนินกำรและให้กำรรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะวิทยำศำสตร์  เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอเปิดด ำเนินกำรและให้กำรรับรอง หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิทยำศำสตร์   เพื่อน ำเสนอต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 



 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
  3.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
ค าขอ 
 มหำวิทยำลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  สำขำวิชำ
ผูน้ ำทำงสังคม ธุรกิจและกำรเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยำลยันวตักรรมสังคม  
   
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  สำขำวิชำผูน้ ำทำงสังคม ธุรกิจและกำรเมือง (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ว ิทยำลยันวตักรรมสังคม ได้รับอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรสอนเม่ือภำคกำรศึกษำท่ี 1                  
ปีกำรศึกษำ 2550  ต่อมำไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีกำรศึกษำ 2555  

 2.   สำระในกำรปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับรหสัทุกรำยวชิำ จำก SBP เป็น CSI 
2.2  เปิดโครงสร้ำงหลกัสูตรแบบ 1.1  และ แบบ 2.2  
2.3  หมวดวชิำพื้นฐำน แบบ 2.1  
 - ยกเลิกรำยวชิำ  2 รำยวชิำ   

     - เปิดรำยวชิำใหม่ 2 รำยวชิำ   
2.4  หมวดวชิำบงัคบั  แบบ 2.1 
 - ยกเลิกรำยวชิำ 3 รำยวชิำ    
 - เปิดรำยวชิำใหม่  3 รำยวชิำ       
2.5 หมวดวชิำเลือก  แบบ 2.1 
  -  ยกเลิกรำยวชิำ 9 รำยวชิำ   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   3. โครงสร้ำงหลกัสูตรภำยหลงักำรปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้ำงหลกัสูตรเดิม  
ปีกำรศึกษำ 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2558 

แบบ 1.1 
รับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวำ่ 48 หน่วยกิต 

 
 
- 

 
 

48  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ - 48  หน่วยกติ 

แบบ 2.1 
รับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
ศึกษำรำยวชิำ 
หมวดวชิำพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก  
กำรสอบวดัคุณสมบติั 
หมวดดุษฎีนิพนธ์         

 
 

ไม่นอ้ยกวำ่ 12 หน่วยกิต 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 36 หน่วยกิต 

 
 

- 
6 หน่วยกิต* 
9 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

- 
36  หน่วยกิต 

 
 
- 

6  หน่วยกิต* 
9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

- 
36  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 54  หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 

แบบ 2.2 
รับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรี 
ศึกษำรำยวชิำ 
หมวดวชิำพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก  
กำรสอบวดัคุณสมบติั 
หมวดดุษฎีนิพนธ์         

 
 

ไม่นอ้ยกวำ่ 24 หน่วยกิต 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 48 หน่วยกิต 

 
 

 - 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ - 72 หน่วยกติ 

*ไม่นบัหน่วยกติ 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   กำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  สำขำวิชำผูน้ ำทำงสังคม 
ธุรกิจและกำรเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยำลยันวตักรรมสังคม ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำและตรวจสอบ
จำกคณะกรรมกำร   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมกำรมำตรฐำนหลกัสูตร ในกำรประชุมคร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี 16 มีนำคม  2558    
 2. คณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558 วนัท่ี  1  เมษำยน 2558 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติักำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  สำขำวิชำผูน้ ำทำง
สังคม ธุรกิจและกำรเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยำลยันวตักรรมสังคม  เพื่อให้มหำวิทยำลยั เสนอเร่ือง
ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.2.2  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
คณะวิทยาศาสตร์ 

 
ค าขอ 
 มหำวิทยำลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต   
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย(์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะวิทยำศำสตร์  
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย์  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558)  คณะวิทยำศำสตร์ ไดรั้บอนุญำตใหเ้ปิดด ำเนินกำรสอนเม่ือภำคกำรศึกษำท่ี 1   ปีกำรศึกษำ 2547  ต่อมำได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีกำรศึกษำ 2553  

 2.   สำระในกำรปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงหมวดวชิำบงัคบั 

2.1.1 ยกเลิกรำยวชิำ  จ  ำนวน 2 รำยวชิำ   
2.1.2 ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวชิำและปรับหน่วยกิต เปล่ียนรหสัวิชำ จ ำนวน 2 รำยวชิำ   
2.1.3 ปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวชิำ จ  ำนวน 1 รำยวชิำ 
2.1.4 เปิดรำยวชิำใหม่  จ  ำนวน 4  รำยวชิำ 

2.2 ปรับปรุงหมวดวชิำเลือก  
2.2.1 ยกเลิกกลุ่มวชิำประสำทชีววทิยำ 
2.2.2 ยำ้ยรำยวชิำเดิมไปกลุ่มวชิำกำยวภิำคศำสตร์  
2.2.3 ยกเลิกรำยวชิำ จ  ำนวน 3 รำยวชิำ  
2.2.4 เพิ่มกลุ่มวชิำกำยวภิำคศำสตร์ 
2.2.5 เปิดรำยวชิำใหม่ จ  ำนวน 3 รำยวชิำ  
2.2.6 กลุ่มวชิำชีวเคมี 
  - ยกเลิกรำยวชิำ จ  ำนวน 1 รำยวชิำ  
  - เปิดรำยวชิำใหม่ จ  ำนวน 2 รำยวชิำ  
2.2.7 กลุ่มวชิำกำรยศำสตร์และปัจจยัมนุษย ์
  - ปรับหน่วยกิต เปล่ียนรหสัวชิำ  จ  ำนวน 1 รำยวชิำ  
 
 



 
 

2.2.8 กลุ่มวชิำจุลชีววทิยำและภูมิคุม้กนัวทิยำ   
  - ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำและปรับหน่วยกิต เปล่ียนรหสัวชิำ  จ  ำนวน 1 รำยวชิำ  

- ยกเลิกรำยวชิำ จ  ำนวน 2 รำยวชิำ  
- เปิดรำยวชิำใหม่ จ  ำนวน 6 รำยวชิำ  

 2.2.9 กลุ่มวชิำพยำธิชีววทิยำ 
  - ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำและปรับหน่วยกิต  จ  ำนวน 1 รำยวิชำ  
  - เปิดรำยวชิำใหม่ จ  ำนวน 1 รำยวชิำ  
 2.2.10 กลุ่มวชิำเภสัชวทิยำและพิษวทิยำ 
 - ยกเลิกรำยวชิำ จ  ำนวน 3 รำยวชิำ  
 - เปิดรำยวชิำใหม่ จ  ำนวน 4 รำยวชิำ  
 2.2.11 กลุ่มวชิำสรีรวทิยำ 
  - ยกเลิกรำยวชิำ จ  ำนวน 3 รำยวชิำ  
  - เปิดรำยวชิำใหม่ จ  ำนวน 5 รำยวชิำ  
 2.2.12 ยกเลิกกลุ่มวทิยำศำสตร์ชีวกำรแพทย ์และ ยกเลิกรำยวชิำ จ  ำนวน 4 รำยวชิำ 

   3. โครงสร้ำงหลกัสูตรภำยหลงักำรปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้ำงหลกัสูตรเดิม  
ปีกำรศึกษำ 2553 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก1 
วชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
วทิยำนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 36 หน่วยกิต 

 
5 หน่วยกิต* 

- 
- 

36 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต* 

- 
- 

36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
วชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
วทิยำนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 12 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต* 
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต* 
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ข. 
วชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ 
กำรสอบประมวลควำมรู้ 

 
- 
- 
- 

3-6 หน่วยกิต 
- 

 
3 หน่วยกิต* 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต* 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
*ไม่นบัหน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   กำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต   สำขำวิชำวิทยำศำสตร์    
ชีวกำรแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะวิทยำศำสตร์ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำร   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมกำรมำตรฐำนหลกัสูตร ในกำรประชุมคร้ังท่ี 2/2558 วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2558    
 2. คณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนำคม 2558 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติักำรขอปรับปรุงและใหก้ำรรับรองหลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ชีวกำรแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะวิทยำศำสตร์  เพื่อใหม้หำวทิยำลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

ค าขอ 
 มหำวิทยำลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต  
สำขำวชิำเทคโนโลยชีีวภำพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยชีีวภำพ 
   

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) คณะเทคโนโลยีชีวภำพ ไดรั้บอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรสอนเม่ือภำคกำรศึกษำท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2548  ต่อมำได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีกำรศึกษำ 2553 

 2.   สำระในกำรปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 เปล่ียนรหสัวชิำในหมวดวชิำเสริมพื้นฐำนวชิำชีพและวทิยำนิพนธ์จำก BTH เป็น BIT 
  2.2 ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ BTH 692 สัมมนำ 1 (Seminar I) BTH 693 สัมมนำ 2 
(Seminar II) และ BTH 694 สัมมนำ 3 (Seminar III)  
   3. โครงสร้ำงหลกัสูตรภำยหลงักำรปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้ำงหลกัสูตรเดิม  
ปีกำรศึกษำ 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก1 
วชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
วทิยำนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 36 หน่วยกิต 

 
12 หน่วยกิต* 

- 
- 

36 หน่วยกิต 

 
12 หน่วยกิต* 

- 
- 

36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
 

*ไม่นบัหน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ



 
 

สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   กำรขอปรับปรุงและใหก้ำรรับรองหลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลย ี 
ชีวภำพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีชีวภำพไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร   
ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมกำรมำตรฐำนหลกัสูตร ในกำรประชุมคร้ังท่ี 8/2557  วนัท่ี 29  ตุลำคม  2557    
 2. คณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนำคม 2558 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีชีวภำพ   เพื่อให้มหำวิทยำลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.4 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  
 
ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ำรรับรอง  หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหำรธุรกิจ  
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหำรธุรกิจ 
ไดรั้บอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรสอนเม่ือภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2541  ต่อมำไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีกำรศึกษำ 
2545  2548  และ 2553 
 2.  สำระในกำรปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1  หมวดวชิำเสริมพื้นฐำน ยกเลิกรำยวชิำ 2 รำยวชิำ  
2.2  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
       - ยกเลิกหมวดวชิำบงัคบัแขนง  
 - เพิ่มหน่วยกิตในหมวดวชิำบงัคบัและวชิำเลือก ดงัน้ี 
 หมวดวชิำบงัคบั  

- แผน ก แบบ ก2 เพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตจำก 18 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต   
- แผน ข เพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตจำก 18 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต โดยยำ้ยไป 

  อยูห่มวดวชิำเลือก 1 รำยวชิำ  และเพิ่มรำยวชิำ 3 รำยวชิำ 
 หมวดวชิำเลือก  

- แผน ก แบบ ก2    เพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตเป็น 6 หน่วยกิต  
 - แผน ข   เพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตจำก 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   3. โครงสร้ำงหลกัสูตรภำยหลงักำรปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้ำงหลกัสูตรเดิม  
ปีกำรศึกษำ 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก 2 
วชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำบงัคบัแขนง 
หมวดวชิำเลือก 
วทิยำนิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

- 
12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

24  หน่วยกิต 
- 

6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวำ่ 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
แผน ข 
วชิำเสริมพ้ืนฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำบงัคบัแขนง 
หมวดวชิำเลือก 
กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ 
กำรสอบประมวลควำมรู้ 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 
-   

12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวำ่ 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 กำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรอง หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558)  คณะบริหำรธุรกิจ ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมกำรมำตรฐำนหลกัสูตร ในกำรประชุมคร้ังท่ี 2/2558  วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2558    
 2. คณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนำคม  2558 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติกำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรอง  หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะบริหำรธุรกิจ  เพื่อให้มหำวิทยำลยั เสนอเร่ืองต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.5 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
 คณะบริหารธุรกิจ 
 

ค าขอ 
 มหำวิทยำลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรกำรจดักำรมหำบณัฑิต   
สำขำวิชำกำรเป็นผูป้ระกอบกำร    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหำรธุรกิจ 
  
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรกำรจดักำรมหำบณัฑิต   สำขำวิชำกำรเป็นผูป้ระกอบกำร   (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558)  คณะบริหำรธุรกิจ ไดรั้บอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรสอนเม่ือภำคกำรศึกษำท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2548  ต่อมำได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีกำรศึกษำ 2553  
 

 2.   สำระในกำรปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 หมวดวชิำเลือกส ำหรับแผน ข ปรับจ ำนวนหน่วยกิตจำก 12 หน่วยกิตเป็น 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

- เพิ่มวชิำใหม่ 3 รำยวชิำ 
- ยกเลิกวชิำ 1 รำยวชิำ 

2.2  กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ ปรับจ ำนวนหน่วยกิตจำก 3 หน่วยกิตเป็น 6 หน่วยกิต 
 

   3. โครงสร้ำงหลกัสูตรภำยหลงักำรปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้ำงหลกัสูตรเดิม  
ปีกำรศึกษำ 2553  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 
ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 
แผน ก แบบ ก 2 

วชิำเสริมพื้นฐำน 

หมวดวชิำบงัคบั 

หมวดวชิำเลือก 

วทิยำนิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

  3  หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 
ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 
แผน ข 
วชิำเสริมพื้นฐำน 
หมวดวชิำบงัคบั 
หมวดวชิำเลือก 
กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ 
กำรสอบประมวลควำมรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวำ่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

- 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   กำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรกำรจดักำรมหำบณัฑิต   สำขำว ิชำกำรเป็น
ผูป้ระกอบกำร   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะบริหำรธุรกิจได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำร   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมกำรมำตรฐำนหลกัสูตร ในกำรประชุมคร้ังท่ี 2/2558  วนัท่ี 17  กุมภำพนัธ์  2558    
 2. คณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนำคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติักำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรกำรจดักำรมหำบณัฑิต   สำขำวิชำกำร
เป็นผูป้ระกอบกำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหำรธุรกิจ  เพื่อให้มหำวิทยำลยั เสนอเร่ืองต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.6 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหำวิทยำลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรทศันมำตรศำสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะทศันมำตรศำสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรทศันมำตรศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทศันมำตรศำสตร์
ไดรั้บอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรสอนเม่ือภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2549  ต่อมำไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีกำรศึกษำ 
2555 และ 2556 

 2.   สำระในกำรปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1  กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ  

- เปล่ียนรหสัวชิำจ ำนวน 3 รำยวชิำ 
- เปล่ียนรหสัและช่ือวชิำ จ  ำนวน 4 รำยวชิำ 

- เปล่ียนจ ำนวน 1 รำยวชิำ 
- ตดัออก 1 รำยวชิำ 
- เปิดรำยวชิำใหม่ 1 รำยวชิำ 

2.2 กลุ่มวชิำชีพ 
-  เปล่ียนรหสั-ช่ือวชิำและปรับหน่วยกิตจ ำนวน 5 รำยวชิำ 
- เปล่ียนรหสัวชิำจ ำนวน 5 รำยวชิำ 
- เปล่ียนรหสัและช่ือวชิำ จ  ำนวน 4 รำยวชิำ 
-  เปล่ียนรหสัวชิำ-ปรับหน่วยกิต 4 รำยวชิำ 
-  เปิดรำยวชิำใหม่จ  ำนวน 6 รำยวชิำ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   3. โครงสร้ำงหลกัสูตรภำยหลงักำรปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้ำงหลกัสูตรเดิม  
ปีกำรศึกษำ 2556 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์ 
     และสงัคมศำสตร์ 

 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์ 
     และคณิตศำสตร์ 

 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิำภำษำ  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิำสหวทิยำกำร 
     และพลศึกษำ 

 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 156 หน่วยกติ 156 หน่วยกติ 
     -วชิำพ้ืนฐำนวชิำชีพ  71 หน่วยกิต 71 หน่วยกิต 
     -วชิำชีพ  85 หน่วยกิต 85 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 192 หน่วยกติ 192 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   กำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรทศันมำตรศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2558)  คณะทศันมำตรศำสตร์  ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมกำรมำตรฐำนหลกัสูตร ในกำรประชุมคร้ังท่ี 2/2558  วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์  2558    
 2. คณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนำคม  2558 
 



 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติักำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรทศันมำตรศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทศันมำตรศำสตร์  เพื่อให้มหำวิทยำลยั เสนอเร่ืองต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ค าขอ 
 มหำวิทยำลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต 
สำขำวิชำสำรสนเทศกำรลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรว ิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำว ิชำสำรสนเทศกำรลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ไดรั้บอนุญำตใหเ้ปิดด ำเนินกำรสอนเม่ือภำคกำรศึกษำท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2556   

 2.   สำระในกำรปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงจ ำนวนหน่วยกิตรวม จำก 139 หน่วยกิต   เป็น 127 หน่วยกิต 
  2.2 ปรับปรุงจ ำนวนหน่วยกิตในหมวดวชิำเฉพำะ จำก 103 หน่วยกิต  เป็น 91 หน่วยกิต 
        2.3 กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ ปรับจ ำนวนหน่วยกิต จำก 36 หน่วยกิต  เป็น 33 หน่วยกิต  
   2.3.1  ตดัรำยวชิำจ ำนวน 6 รำยวชิำ 
   2.3.2 เพิ่มรำยวชิำ จ  ำนวน 2 รำยวชิำ  
   2.3.3  เปิดรำยวชิำจ ำนวน 5 รำยวชิำ  
   2.3.4  ยำ้ยไปกลุ่มวชิำชีพ-เลือกกลุ่มวชิำคณิตศำสตร์ประกนัภยัและสถิติประยกุต ์ 
             จ ำนวน 2 รำยวชิำ   
  2.4 กลุ่มวชิำชีพ ปรับจ ำนวนหน่วยกิต จำก 67 หน่วยกิต เป็น 58 หน่วยกิต 
  2.5 หมวดวชิำชีพ-บงัคบั ปรับจ ำนวนหน่วยกิต จำก 49 หน่วยกิต เป็น 40 หน่วยกิต 
   2.5.1 ปรับเปล่ียนช่ือและค ำอธิบำยรำยวชิำจ ำนวน 6 รำยวชิำ  
   2.5.2 เปิดรำยวชิำจ ำนวน 4 รำยวชิำ   
   2.5.3 ยกเลิกรำยวชิำจ ำนวน 2 รำยวิชำ   
   2.5.4 ยำ้ยรำยวชิำไปยงัหมวดวชิำชีพ-เลือกกลุ่มวชิำคณิตศำสตร์ประกนัภยัและ 

   สถิติประยกุตจ์  ำนวน 3 รำยวิชำ   
   2.5.5 ยำ้ยรำยวชิำไปยงัหมวดวชิำชีพ-เลือกกลุ่มวชิำคณิตศำสตร์กำรเงินและกำร

   ลงทุนจ ำนวน 2 รำยวชิำ   
 
 



 
 

  2.6 หมวดวชิำชีพ-เลือกกลุ่มวชิำคณิตศำสตร์กำรเงินและกำรลงทุน  
   2.6.1 ยำ้ยรำยวชิำมำจำกวชิำชีพ-บงัคบั จ  ำนวน 2 รำยวชิำ   
   2.6.2 เปิดรำยวชิำ จ ำนวน 2 รำยวชิำ   
   2.6.3 ยกเลิกรำยวชิำ จ  ำนวน 3 รำยวชิำ   
  2.7 หมวดวชิำชีพ-เลือกกลุ่มวชิำคณิตศำสตร์ประกนัภยัและสถิติประยกุต ์
   2.7.1 ยำ้ยรำยวชิำมำจำกวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ จ ำนวน 2 รำยวชิำ   
   2.7.2 ยำ้ยรำยวชิำมำจำกหมวดวชิำชีพ-บงัคบั จ  ำนวน 3 รำยวชิำ   
  2.8 หมวดวชิำชีพ-เลือกกลุ่มวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศธุรกิจ  
   2.8.1 เปิดรำยวชิำจ ำนวน 1 รำยวชิำ  
  2.9 หมวดวชิำชีพ-เลือกกลุ่มวชิำกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
   2.9.1 เปิดรำยวชิำจ ำนวน 6 รำยวชิำ  
 

   3. โครงสร้ำงหลกัสูตรภำยหลงักำรปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้ำงหลกัสูตรเดิม  
ปีกำรศึกษำ 2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
     - กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
     - กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
     - กลุ่มวชิำภำษำ 
     - กลุ่มวชิำสหวทิยำกำรและพลศึกษำ 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

30 หน่วยกติ 
9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
     - กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนวชิำชีพ 
     - กลุ่มวชิำชีพ 
        ก.วชิำชีพ-บงัคบั 
        ข.วชิำชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 
36 หน่วยกิต 
67 หน่วยกิต 

         49 หน่วยกิต 
         18 หน่วยกิต 

91 หน่วยกติ 
33 หน่วยกิต 
58 หน่วยกิต 

          40 หน่วยกิต 
          18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 

 
 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   กำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศกำร
ลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำร  ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมกำรมำตรฐำนหลกัสูตร ในกำรประชุมคร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี 16  มีนำคม  2558    
 2. คณะกรรมกำรวชิำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558 วนัท่ี  1  เมษำยน 2558 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติกำรขอปรับปรุงและให้กำรรับรองหลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำ
สำรสนเทศกำรลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้มหำวิทยำลยั เสนอเร่ือง
ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 



 
 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตร :   
3.3.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการท่องเทีย่วและการบริการ 
 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำร

จดักำรธุรกิจกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร   
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร ได้

เปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2549  และขอปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 
2557  เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจ

กำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร  วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1   ปีกำรศึกษำ 2557   
เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.3.2 หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 คณะบริหารธุรกจิ 
 

ค าขอ 
 มหำวิทยำลัยรังสิต ขออนุมัติปิดด ำเนินกำรหลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ

นวตักรรมและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร (หลกัสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ   
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรกำรจดักำรมหำบณัฑิต สำขำวชิำนวตักรรมและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร (หลกัสูตร

นำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ ไดเ้ปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2549  และขอปิดด ำเนินกำร
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557   เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรกำรจดักำรมหำบณัฑิต สำขำวชิำนวตักรรมและกำร

เป็นผูป้ระกอบกำร (หลกัสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นตน้ไป    
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.3.3 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิเอเชีย (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกจิ 
        

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำร

ธุรกิจเอเชีย (หลกัสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ  
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจเอเชีย(หลักสูตรนำนำชำติ)  คณะ

บริหำรธุรกิจ  ได้เปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2555  และขอปิดด ำเนินกำรตั้ งแต่ภำค
กำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557   เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจเอเชีย 

 (หลกัสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นตน้ไป    
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.3.4 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกจิออนไลน์ 
(หลกัสูตรนานาชาติ)  คณะบริหารธุรกจิ 

 

ค าขอ 
 มหำวิทยำลยัรังสิต ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรตลำด

ระหวำ่งประเทศและธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรตลำดระหวำ่งประเทศ และธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตร

นำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ ไดเ้ปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2556  และขอปิดด ำเนินกำร
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557   เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรตลำดระหว่ำง

ประเทศ และธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตรนำนำชำติ) คณะบริหำรธุรกิจ  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557      
เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.3.5 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ หลกัสูตรนานาชาต ิ
 คณะบริหารธุรกจิ 
 

ค าขอ 
 มหำวิทยำลยัรังสิต ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำร

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรนำนำชำติ คณะบริหำรธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรนำนำชำติ คณะ

บริหำรธุรกิจ ไดเ้ปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2550 และขอปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ    
ท่ี 2   ปีกำรศึกษำ 2557   เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรนำนำชำติ คณะบริหำรธุรกิจตั้งแต่  ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2557  เป็นตน้ไป    
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.3.6 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศ     คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      

ค าขอ 
 มหำวิทยำลยัรังสิต ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำร

สำรสนเทศ   คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรสำรสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดเ้ปิด

ด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2549  และขอปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557   
เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรสำรสนเทศ 

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ   ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2557  เป็นตน้ไป    
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.3.7 หลักสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สำขำวชิำนวตักรรมกำรออกแบบ  

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สำขำวิชำนวตักรรมกำรออกแบบ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ได้เปิด

ด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2552  และขอปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557   
เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สำขำวิชำนวตักรรมกำรออกแบบ คณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2557  เป็นตน้ไป    
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.3.8 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต       สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการบริการระหว่างประเทศ 
 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

ค าขอ 
 มหำวิทยำลยัรังสิต ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำร

ธุรกิจกำรบริกำรระหวำ่งประเทศ วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจกำรบริกำรระหวำ่งประเทศ วทิยำลยักำร

ท่องเท่ียวและกำรบริกำร ไดเ้ปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2549  และขอปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2556   เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจกำร

บริกำรระหวำ่งประเทศ วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2556  เป็นตน้ไป    
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.3.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสังคม      วทิยาลยันวัตกรรมสังคม 
 

 ค าขอ 
 มหำวิทยำลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร

กำรพฒันำสังคม วทิยำลยันวตักรรมสังคม 
 

ข้อเทจ็จริง 
 หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรพฒันำสังคม วทิยำลยันวตักรรมสังคม 

ไดเ้ปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2556  และขอปิดด ำเนินกำรตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ ท่ี 1 ปี
กำรศึกษำ 2557  เน่ืองจำกไม่มีนกัศึกษำสมคัรเขำ้ศึกษำ  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มำตรำ 34 (9) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง อนุมติักำรจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงำนภำยใน 
  

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอปิดด ำเนินกำรหลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำร

พฒันำสังคม วทิยำลยันวตักรรมสังคม  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นตน้ไป    
 

   ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 



 
 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  : 
  3.4.1 หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต   คณะบัญชี 
 

ค าขอ 
   มหำวิทยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรบญัชีมหำบณัฑิต  คณะบญัชี 
        

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลกัสูตรมีควำมคล่องตวั และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำรอย่ำง      
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ      กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรบญัชีมหำบณัฑิต คณะบญัชี  เป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ)   
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ  

 

ค าขอ 
   มหำวิทยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ  (หลกัสูตรนำนำชำติ)  สถำบนักำรทูตและ
กำรต่ำงประเทศ  
        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลักสูตรมีควำมคล่องตัว  และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ประกอบดว้ยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/
สำขำวิชำนั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำร
อยำ่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

   จำกกำรตรวจสอบพบวำ่  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำหลกัสูตร   
ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ (หลกัสูตรนำนำชำติ)  สถำบนักำรทูตและกำรต่ำงประเทศ  
เป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
         

ค าขอ 
   มหำวิทยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
        

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลกัสูตรมีควำมคล่องตวั และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองคก์รวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำรอยำ่งน้อย    
1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จำกกำรตรวจสอบพบวำ่  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำหลกัสูตร

วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.4 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต    คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

ค าขอ 
   มหำวิทยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

หลกัสูตรศิลปมหำบณัฑิต สำขำวชิำคอมพิวเตอร์อำร์ต คณะดิจิทลัอำร์ต     
   

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลกัสูตรมีควำมคล่องตวั และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำรอย่ำง      
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จำกกำรตรวจสอบพบวำ่  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำหลกัสูตร

ศิลปมหำบณัฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์อำร์ต คณะดิจิทลัอำร์ต  เป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.5 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ   
 

ค าขอ 
   มหำวิทยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

หลกัสูตรศิลปมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรออกแบบ  คณะศิลปะและกำรออกแบบ      
    

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลกัสูตรมีควำมคล่องตวั และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำรอย่ำง      
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

   จำกกำรตรวจสอบพบวำ่  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำหลกัสูตร
ศิลปมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบ  คณะศิลปะและกำรออกแบบ  เป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.6 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค   และสาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต   คณะดิจิทลัอาร์ต    
    

ค าขอ 
  มหำวทิยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สำขำวิชำวชิวลเอฟเฟค  และสำขำวชิำคอมพิวเตอร์อำร์ต  คณะดิจิทลัอำร์ต    
        

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลกัสูตรมีควำมคล่องตวั และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำรอย่ำง      
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
  จำกกำรตรวจสอบพบวำ่  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำหลกัสูตร
ศิลปบณัฑิต สำขำวิชำวิชวลเอฟเฟค  และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์อำร์ต  คณะดิจิทลัอำร์ต    เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.7 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต   วทิยาลยัดนตรี   
 
ค าขอ 

   มหำวิทยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบณัฑิต วทิยำลยัดนตรี   

        

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลกัสูตรมีควำมคล่องตวั และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำรอย่ำง      
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

หลกัสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบณัฑิต วทิยำลยัดนตรี  เป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.8 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  วทิยาลยัดนตรี 
 
ค าขอ 

   มหำวิทยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรดุริยำงคศำสตรบณัฑิต  วทิยำลยัดนตรี 
        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลกัสูตรมีควำมคล่องตวั และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำรอย่ำง      
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

   จำกกำรตรวจสอบพบวำ่  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำหลกัสูตร
ดุริยำงคศำสตรบณัฑิต  วทิยำลยัดนตรี  เป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.9 หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วทิยาลยัรัฐกจิ 
 
ค าขอ 

   มหำวิทยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรรัฐศำสตรบณัฑิต วทิยำลยัรัฐกิจ 
        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลกัสูตรมีควำมคล่องตวั และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำรอย่ำง       
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

   จำกกำรตรวจสอบพบวำ่  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำหลกัสูตร
รัฐศำสตรบณัฑิต วทิยำลยัรัฐกิจ   เป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว   และ 
 สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ   
 
ค าขอ 
  มหำวิทยำลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต  สำขำวิชำกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว  และสำขำวิชำกำรจดักำรโรงแรมและภตัตำคำร 
วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร   

 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลักสูตรมีควำมคล่องตัว  และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ประกอบดว้ยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/
สำขำวิชำนั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำร
อยำ่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
  จำกกำรตรวจสอบพบวำ่  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำหลกัสูตร
ศิลปศำสตรบณัฑิต  สำขำวิชำกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว  และสำขำวชิำกำรจดักำรโรงแรมและภตัตำคำร วทิยำลยักำร
ท่องเท่ียวและกำรบริกำร  เป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำว ขำ้งตน้   
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4.11 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิด้านการบิน  วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 
   
ค าขอ 
  มหำวทิยำลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต  สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจดำ้นกำรบิน วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 

        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้กำรปรับปรุงหลักสูตรมีควำมคล่องตัว  และเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ประกอบดว้ยอำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่ำงน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชำญในสำขำ/
สำขำวิชำนั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 2 คน หำกมีองค์กรวิชำชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นกรรมกำร
อยำ่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด ำเนินกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสำขำ/สำขำวชิำนั้น" 
 ทั้งน้ี มหำวิทยำลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำจำก
หลำกหลำยสถำบนั และเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดก้ ำหนดไว ้
 ในกำรน้ี มหำวิทยำลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ   (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    
พ.ศ.2550 ระบุวำ่ “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
  จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ  กำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต  สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจดำ้นกำรบิน วิทยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร  เป็นไป
ตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำในสำขำวชิำ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5 เร่ือง ขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
 
ค าขอ 
   มหำวทิยำลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรำยช่ืออำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอำจำรย์
ประจ ำหลกัสูตร จ ำนวน  70  หลกัสูตร  
 
ข้อเทจ็จริง 

เน่ืองดว้ย วิทยำลยั/คณะ/สถำบนั มีควำมประสงค์จะขอปรับปรุงรำยช่ืออำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร เพื่อควำมเหมำะสมในกำรปฏิบติังำน จ ำนวน  70 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

3. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

4. หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบ
กำรศึกษำทำงไกลทำงอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5. หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

6. หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

7. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

8. หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำสำรสนเทศกำรลงทุน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

9. หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศวิสำหกิจ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

10. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ือสร้ำงสรรค์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 



 
 

11. หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศกำรแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

12. หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร (หลกัสูตรนำนำชำติ) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  

 คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
13. หลกัสูตรพยำบำลศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 คณะพยำบำลศำสตร์ 
14. หลกัสูตรพยำบำลศำสตรบณัฑิต (2 ภำษำ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยำบำลศำสตร์ 
15. หลกัสูตรประกำศนียบตัรบณัฑิต สำขำวชิำสุขภำพระหวำ่งประเทศ   
 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยำบำลศำสตร์ 
16. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ 
 (หลกัสูตรนำนำชำติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   
 สถำบนักำรทูตและกำรต่ำงประเทศ  
17. หลกัสูตรบญัชีมหำบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบญัชี 
18. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนำนำชำติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   
 คณะบญัชี 
19. หลกัสูตรดุริยำงคศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
 วทิยำลยัดนตรี 
20. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรโลจิสติกส์ 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหำรธุรกิจ    
21. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหำรธุรกิจ   
22. หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคนิคกำรแพทย ์  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคนิคกำรแพทย ์
23. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว   
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
24. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรโรงแรมและภตัตำคำร  
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
25.  หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรธุรกิจดำ้นกำรบิน  
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  วทิยำลยักำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร  



 
 

26. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
วทิยำลยัรัฐกิจ 

27. หลกัสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์  
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   วทิยำลยัรัฐกิจ 
28. หลกัสูตรรัฐศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)   วิทยำลยัรัฐกิจ 
29. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำผูน้ ำทำงสังคม ธุรกิจและกำรเมือง  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   วทิยำลยันวตักรรมสังคม 
30. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำผูน้ ำทำงสังคม ธุรกิจและกำรเมือง  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยำลยันวตักรรมสังคม 
31. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำผูน้ ำทำงสังคม ธุรกิจและกำรเมือง   
  (ระบบกำรศึกษำทำงไกลทำงอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  วทิยำลยันวตักรรมสังคม 
32. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวชิำจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553)   วทิยำลยันวตักรรมสังคม 
33. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำผูน้ ำทำงสังคม ธุรกิจและกำรเมือง   
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)   วทิยำลยันวตักรรมสังคม 
34. หลกัสูตรนิติศำสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศำสตร์ 
35. หลกัสูตรนิติศำสตรมหำบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิติศำสตร์ 
36. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   วทิยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
37. หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำกำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)   วทิยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
38. หลกัสูตรกำรแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.2557)  
  วทิยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
39. หลกัสูตรกำรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.2555)  
  วทิยำลยักำรแพทยแ์ผนตะวนัออก 
40. หลกัสูตรเภสัชศำสตรดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำเภสัชศำสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   
  คณะเภสัชศำสตร์ 
41. หลกัสูตรเภสัชศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำเภสัชศำสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   
  คณะเภสัชศำสตร์ 
 



 
 

42. หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำพฤกษเวชศำสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
คณะเภสัชศำสตร์ 

43. หลกัสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเภสัชอุตสำหกำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
  คณะเภสัชศำสตร์ 
44. หลกัสูตรเภสัชศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)     คณะเภสัชศำสตร์ 
45. หลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  สำขำวชิำนิเทศศำสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  
  คณะนิเทศศำสตร์ 
46. หลกัสูตรนิเทศศำสตรมหำบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะนิเทศศำสตร์ 
47.  หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรประชำสัมพนัธ์    
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)    คณะนิเทศศำสตร์ 
48. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำส่ือสำรกำรตลำด  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    คณะนิเทศศำสตร์ 
49.  หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำวทิยกุระจำยเสียงและวทิยุโทรทศัน์   
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    คณะนิเทศศำสตร์ 
50. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรภำพยนตร์และวดิีทศัน์   
  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)   คณะนิเทศศำสตร์ 
51.  หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำกำรโฆษณำ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  คณะนิเทศศำสตร์ 
52. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต  สำขำวิชำวำรสำรศำสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะนิเทศศำสตร์ 
53. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำมลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  คณะนิเทศศำสตร์ 
54. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำส่ือสำรกำรกีฬำ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
  คณะนิเทศศำสตร์ 
55. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนำนำชำติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)   
  คณะนิเทศศำสตร์ 
56. หลกัสูตรศิลปมหำบณัฑิต  สำขำวชิำกำรออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
 คณะศิลปะและกำรออกแบบ 
 



 
 

57. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สำขำวชิำแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
 คณะศิลปะและกำรออกแบบ 
58. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สำขำวชิำศิลปะภำพถ่ำย (หลกัสูตรปรับปรุงปี 2555)  
 คณะศิลปะและกำรออกแบบ 
59. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สำขำวชิำกำรออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรปรับปรุงปี 2555)  
 คณะศิลปะและกำรออกแบบ 
60. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สำขำวชิำกำรออกแบบผลิตภณัฑ ์(หลกัสูตรปรับปรุงปี 2555)  
 คณะศิลปะและกำรออกแบบ 
61. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สำขำวชิำกำรออกแบบภำยใน (หลกัสูตรปรับปรุงปี 2555)  
 คณะศิลปะและกำรออกแบบ 
62. หลกัสูตรพยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวิชำกำรพยำบำลผูใ้หญ่ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555)    คณะพยำบำลศำสตร์ 
63. หลกัสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยำลยัดนตรี 
64. หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
  คณะกำยภำพบ ำบดั 
65. หลกัสูตรทนัตแพทยศำสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุงปี 2553)  คณะทนัตแพทยศำสตร์ 
66. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สำขำวชิำวชิวลเอฟเฟค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
  คณะดิจิทลัอำร์ต 
67. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สำขำวชิำนกับินพำณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  
  สถำบนักำรบิน 
68. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สำขำวชิำนวตักรรมเกษตร  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

คณะนวตักรรมเกษตร 
69. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำควำมสัมพนัธ์และกำรพฒันำระหวำ่งประเทศ   

(หลกัสูตรนำนำชำติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)   สถำบนักำรทูตและกำรต่ำงประเทศ 
70. หลกัสูตรทศันมำตรศำสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะทศันมำตรศำสตร์ 

(รายละเอยีดดังเอกสารน าเสนอในทีป่ระชุม) 
 
 
 
 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรำยช่ืออำจำรยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร  
เพื่อใหม้หำวทิยำลยัเสนอเร่ืองต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรรับทรำบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลอืกเสรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)    คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรำยวชิำเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำ 
เทคโนโลยชีีวภำพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภำพ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 ดว้ยคณะเทคโนโลยีชีวภำพ มีควำมประสงค์จะเปิดรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี จ ำนวน              
1 รำยวชิำ ของหลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยชีีวภำพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ดงัน้ี 
  CAB 111 ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงนวตักรรมเกษตร เทคโนโลยชีีวภำพ  3(3-0-6) 
   และเทคโนโลยอีำหำร       
   (Introduction to Agricultural Innovation, Biotechnology  
   and Food Technology)   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 ในกำรขออนุมติัเปิดรำยวิชำเลือกเสรี หลกัสูตรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี 
ชีวภำพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภำพ  ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร        
ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  1  เมษำยน 2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัเปิดรำยวชิำเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยีชีวภำพ 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภำพ เพื่อใหม้หำวทิยำลยัด ำเนินกำรต่อไป 
 
 
 



 
 

  ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลอืกเสรี หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)    
  คณะเศรษฐศาสตร์ 
    

ค าขอ 
 มหำวิทยำลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรำยวิชำเลือกเสรี หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (ฉบับ       
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะเศรษฐศำสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 ดว้ยคณะเศรษฐศำสตร์ มีควำมประสงคจ์ะเปิดรำยวชิำ ในหมวดวิชำเลือกเสรี จ ำนวน 3 รำยวชิำ 
ของหลกัสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554)   ดงัน้ี 
 ECO 281 เศรษฐศาสตร์การบิน 3(3-0-6) 
                        (Aviation Economics)  
 ECO 282  เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
                       (Economics of Communication Arts) 
 ECO  283  เศรษฐศาสตร์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
    (E-Commerce Economics)  
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 ในกำรขออนุมติัเปิดรำยวิชำเลือกเสรี หลักสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2554)   คณะเศรษฐศำสตร์  ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  
1 เมษำยน 2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัเปิดรำยวิชำเลือกเสรี หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554)   
คณะเศรษฐศำสตร์  เพื่อใหม้หำวทิยำลยัด ำเนินกำรต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  ของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  
  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  และหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต     คณะนิเทศศาสตร์    
      

ค าขอ 
มหำวิทยำลยัรังสิต  ขออนุมติักำรขยำยภำระงำนท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ของคณำจำรยป์ระจ ำ 

หลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำนิเทศศำสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศำสตรมหำบณัฑิต คณะนิเทศศำสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยำลยั ไดก้ ำหนดขั้นตอนและหลกักำรขออนุมติักำร

ขยำยภำระงำนท่ีปรึกษำวทิยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษำมำกกวำ่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
ในกำรน้ี บณัฑิตวทิยำลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณำจำรยห์ลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวิชำ

นิเทศศำสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศำสตรมหำบณัฑิต คณะนิเทศศำสตร์  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิกำรบดีฝ่ำย
วชิำกำร ในกำรขยำยภำระงำนท่ีปรึกษำวทิยำนิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษำ จ ำนวน 2 ท่ำน  ดงัน้ี 

 1. รศ.ดร. กฤษณ์  ทองเลิศ 
 2. ผศ.ดร. ลกัษณำ  คลำ้ยแกว้   

ทั้งน้ี ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยำลยั โดย
มีเกณฑท่ี์น ำมำพิจำรณำ คือ ทุนวจิยั ผลงำนตีพิมพ ์และจ ำนวนนกัศึกษำท่ีเป็นภำระงำนของอำจำรยใ์นรอบ 5 ปีท่ี
ผำ่นมำ   (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 

   
ข้อพจิารณา 

กำรขออนุมติักำรขยำยภำระงำนท่ีปรึกษำวทิยำนิพนธ์ ของคณำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรปรัชญำดุษฎี 
บณัฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศำสตรมหำบณัฑิต คณะนิเทศศำสตร์ ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำและ
ตรวจสอบจำก คณะกรรมกำรวชิำกำร มหำวทิยำลยัรังสิต ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัท่ี  1  เมษำยน 2558 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติักำรขยำยภำระงำนท่ีปรึกษำวทิยำนิพนธ์ ของคณำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำนิเทศศำสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศำสตรมหำบณัฑิต คณะนิเทศศำสตร์ 

 
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.9  เร่ือง   ขออนุมัตแิก้ไขข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่5)  พ.ศ. 2558   
 

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัรังสิต วำ่ดว้ย กำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรี  (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2558   
 
ข้อเทจ็จริง 
 มหำวทิยำลยัรังสิต  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัรังสิต วำ่ดว้ย กำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรี  (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2558  ขอ้ 25 รำงวลัเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยีย่ม โดยไดมี้กำรเพิ่มเติมรำยละเอียด 
และปรับขอ้ควำมในขอ้บงัคบัฯ ดงักล่ำว  (รำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (2)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่ำสภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง กำรออกขอ้ก ำหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
กำรด ำเนินงำนในสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน  
   
ข้อพจิารณา 
 กำรขออนุมติัขอ้บงัคบัมหำวิทยำลยัรังสิต ว่ำด้วย กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี  (ฉบบัท่ี 5)  
พ.ศ. 2558  ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำและตรวจสอบจำก คณะกรรมกำรวชิำกำร มหำวทิยำลยัรังสิต ในกำรประชุม  
คร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  1  เมษำยน 2558 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัรังสิต วำ่ดว้ย กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี  (ฉบบัท่ี 5)  
พ.ศ. 2558   
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ   เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.10 เร่ือง ขออนุมัตแิก้ไขหลกัสูตรทีผ่่านการพจิารณาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
      

ค าขอ 
 มหำวิทยำลัย รังสิต ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 15 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (หลกัสูตรนำนำชำติ/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
2. หลกัสูตรสำรสนเทศศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยส่ืีอสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
3. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำรโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
4. หลกัสูตรศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
5. หลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรสอนวทิยำศำสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
6. หลกัสูตรศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำผูน้ ำทำงสังคม ธุรกิจ และกำรเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) 
7. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำส่ือสำรกำรตลำด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
8. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรภำพยนตแ์ละวดีีทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     
9.  หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรโฆษณำ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

10.  หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรประชำสัมพนัธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     
11. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     
12. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำวทิยกุระจำยเสียงและวทิยโุทรทศัน์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     
13. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำส่ือสำรกำรแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     
14. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำส่ือสำรกำรกีฬำ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     
15. หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจนซ์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เดิมคือ หลกัสูตรนิเทศศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำวำรสำรศำสตร์ 
  

ข้อเทจ็จริง 
 ตำมท่ีมหำวิทยำลยัรังสิต ได้เสนอหลกัสูตรดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ พิจำรณำรับทรำบกำรอนุมติัหลกัสูตร นั้น  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ไดพ้ิจำรณำหลกัสูตร
แลว้มีขอ้สังเกตดงัน้ี 

1. มหำวิทยำลัยเสนอเอกสำรหลักสูตรเป็นกำรจัดกำรศึกษำในระบบทวิภำค และมีกำรจัด
กำรศึกษำภำคพิเศษดว้ยนั้น ส ำนกังำนฯ ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่เป็นกำรจดัระบบกำรศึกษำท่ีไม่สอดคลอ้งกบัประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง เกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 5 ท่ีระบุว่ำ “ระบบกำรจดั



 
 

กำรศึกษำ ใช้ระบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำ
ศึกษำไม่นอ้ยกวำ่ 15 สัปดำห์ สถำบนัอุดมศึกษำท่ีเปิดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน ใหก้ ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนหน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บักำรศึกษำภำคปกติ” 

2. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ขอใหม้หำวทิยำลยัพิจำรณำและทบทวนปรับปรุงแกไ้ข
เอกสำรหลกัสูตรตำมประเด็น ขำ้งตน้ แล้วน ำเสนอสภำมหำวิทยำลยัรังสิต เพื่อให้กำรอนุมติัหลกัสูตร ก่อนเสนอ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มำตรำ 34 (6)  แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวำ่   “สภำสถำบนัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีวำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของสถำบนัอุดมศึกษำ
เอกชน อ ำนำจหน้ำท่ีเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและกำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร
ก ำหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 ในกำร ขออนุมติัแกไ้ขหลกัสูตรท่ีผำ่นกำรพิจำรณำจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
จ ำนวน 15 หลกัสูตร ดงักล่ำวขำ้งตน้ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร ในกำรประชุมคร้ังท่ี  3/2558   
วนัท่ี  1 เมษำยน 2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัแกไ้ขหลกัสูตร จ ำนวน 15 หลกัสูตรดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อให้มหำวิทยำลยัด ำเนินกำร
ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
 
 
 



 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.11 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Konkuk University, Korea    
        

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติักำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหวำ่งมหำวิทยำลยัรังสิต  
กบั  Konkuk University, Korea    
    
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหำวิทยำลยัรังสิต ไดท้  ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลยัรังสิต กบั  
Konkuk University, Korea  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลำกร นกัศึกษำ ก ำกบัดูแลร่วมกนัในส่วนของ
นักศึกษำปริญญำโทและปริญญำเอก  แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสำรทำงด้ำนวิชำกำร แลก เปล่ียนวำรสำรและ
ส่ิงพิมพ ์ และมีกำรจดักำรดำ้นโครงกำรวิจยั กำรจดัอบรม/สัมมนำ  แลกเปล่ียนทำงดำ้นวิชำกำรอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัทั้งสองมหำวทิยำลยั 
   2)   สำระส ำคญัในร่ำงขอ้ตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรท่ีเซ็นสัญญำร่วมกนั มีรำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มำตรำ 34  (10)   แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำย และควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัควำมร่วมมือทำงวิชำกำรหรือควำมร่วมมืออ่ืนกบั
สถำบนักำรศึกษำหรือบุคคลใดตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหวำ่งมหำวิทยำลยัรังสิต  กบั Konkuk 
University, Korea   
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
 



 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.12 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั  Jonkoping University Foundation, Sweden  
 

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติักำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลยัรังสิต  
กบั  Jonkoping University Foundation, Sweden  
 

ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหำวทิยำลยัรังสิต ไดท้  ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลยัรังสิต กบั  
Jonkoping University Foundation, Sweden โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลำกร และนกัศึกษำ จดัท ำ
หลกัสูตรร่วมกนั  ท ำควำมร่วมมือดำ้นงำนวจิยั   แลกเปล่ียนส่ือกำรสอน ขอ้มูล และเอกสำรทำงวชิำกำรท่ีเก่ียวขอ้ง   
ประสำนงำนผำ่นหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีจดัท ำร่วมกนั 
 2)   สำระส ำคญัในร่ำงขอ้ตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรท่ีเซ็นสัญญำร่วมกนั มีรำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มำตรำ 34  (10)   แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำย และควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัควำมร่วมมือทำงวิชำกำรหรือควำมร่วมมืออ่ืนกบั
สถำบนักำรศึกษำหรือบุคคลใดตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติกำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรังสิต  กับ 
Jonkoping University Foundation, Sweden 
 

 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
 
 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.13 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั  University of Islam Indonesia (UII) 
 

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติักำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหวำ่งมหำวิทยำลยัรังสิต  
กบั  University of Islam Indonesia (UII) 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหำวทิยำลยัรังสิต ไดท้  ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลยัรังสิต กบั  
University of Islam Indonesia (UII) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลำกร และนกัศึกษำ  พฒันำโครงกำร
ร่วมกนั และกำรพฒันำโครงกำรวจิยั แลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสำร และส่ือกำรสอนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประสำนงำน
ผำ่นหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีท ำร่วมกนั 
 2)   สำระส ำคญัในร่ำงขอ้ตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรท่ีเซ็นสัญญำร่วมกนั มีรำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มำตรำ 34  (10)   แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำย และควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัควำมร่วมมือทำงวิชำกำรหรือควำมร่วมมืออ่ืนกบั
สถำบนักำรศึกษำหรือบุคคลใดตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติกำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรังสิต  กับ 
University of Islam Indonesia (UII) 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.14 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั  Kanazawa Seiryo University, Japan 
 
ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติักำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหวำ่งมหำวิทยำลยัรังสิต  
กบั  Kanazawa Seiryo University, Japan 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรังสิต กับ  
Kanazawa Seiryo University, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษำ แลกเปล่ียนคณำจำรย ์กำรจดักำร
โครงกำรกำรศึกษำท่ีท ำร่วมกนัทั้งสองฝ่ำย ซ่ึงรวมไปถึงกำรประชุมร่วมกนัและกำรประชุมทำงวิชำกำร  กิจกรรม
อ่ืนๆ  ท่ีเห็นชอบจำกทั้งสองสถำบนั    
 2)  สำระส ำคญัในร่ำงขอ้ตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรท่ีเซ็นสัญญำร่วมกนั มีรำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มำตรำ 34  (10)   แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่ำ   สภำสถำบนัมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำย และควบคุมดูแลกิจกำรทัว่ไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัควำมร่วมมือทำงวิชำกำรหรือควำมร่วมมืออ่ืนกบั
สถำบนักำรศึกษำหรือบุคคลใดตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติกำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลัยรังสิต  กับ 
Kanazawa Seiryo University, Japan 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.15 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั  กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์    
 

ค าขอ 
 มหำวทิยำลยัรังสิต ขออนุมติักำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหวำ่งมหำวิทยำลยัรังสิต  
กบั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์   
    
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหำวิทยำลยัรังสิต ไดท้  ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำงมหำวิทยำลยัรังสิต กบั  
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ จดัอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ
ให้กบันกัศึกษำหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จดักำรศึกษำดูงำนส ำนกังำนบญัชีคุณภำพ หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วชิำชีพบญัชี และจดัทดสอบเพื่อประเมินผลใหแ้ก่นกัศึกษำท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร    
 2)   สำระส ำคญัในร่ำงขอ้ตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรท่ีเซ็นสัญญำร่วมกนั มีรำยละเอียดดงัเอกสำรแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มำตรำ 34  (10) แห่งพระรำชบญัญติัสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่ำ  สภำสถำบันมีอ ำนำจหน้ำท่ีวำงนโยบำย และควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน อ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นวำ่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัควำมร่วมมือทำงวิชำกำรหรือควำมร่วมมืออ่ืนกบั
สถำบนักำรศึกษำหรือบุคคลใดตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติักำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลยัรังสิต  กบั  
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์   
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.16 เร่ือง ขอเสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 

ค าขอ  
 มหำวทิยำลยัรังสิต   ขอรับรองวำรสำรทำงวชิำกำร ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ก ำหนดระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ วำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  พ.ศ. 2556   
เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนถือปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  โดยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวก ำหนดให้ สภำ
มหำวิทยำลยัใช้รำยช่ือวำรสำรทำงวิชำกำรท่ีมีอยู่ในฐำนขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชำติ และระดบันำนำชำติ  
กรณีท่ีวำรสำรทำงวิชำกำรท่ีไม่มีช่ืออยู่ในฐำนขอ้มูลท่ีก ำหนด ให้สภำมหำวิทยำลยัพิจำรณำยอมรับวำรสำรทำง
วชิำกำร ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีกำรด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด เม่ือด ำเนินกำรรับรอง
วำรสำรเสร็จส้ินแลว้ใหจ้ดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบทัว่กนัและแจง้ให้ กกอ.ทรำบ ภำยใน  30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออก
ประกำศโดยวำรสำรท่ีสภำมหำวทิยำลยัยอมรับใหมี้ผลกำรบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 3 ปี 
 ในกำรน้ี  มหำวทิยำลยัจึงขอเสนอรำยช่ือวำรสำรทำงวิชำกำร  เพื่อให้สภำมหำวิทยำลยัให้กำร
รับรอง ดงัน้ี 
 1.  วำรสำรวิชำกำร สมำคมสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE & TECHNOLOGY)   (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ)  
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร 
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ. 2556  ระบุวำ่  
 ขอ้ 3.  ในกรณีวำรสำรทำงวิชำกำรท่ีไม่อยู่ในฐำนขอ้มูลให้สภำสถำบนัอำจพิจำรณำยอมรับ
วำรสำรทำงวชิำกำร ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  (1) มีก ำหนดกำรเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสม ่ำเสมอ อยำ่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั 
  (2) มีกำรระบุส ำนกัพิมพห์รือหน่วยงำนท่ีตีพิมพ ์วตัถุประสงค ์ขอบเขตของวำรสำร และ
สำขำวชิำของบทควำมท่ีจะรับตีพิมพ ์
  (3) มีคณะบรรณำธิกำรเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมำจำกหลำกหลำยหน่วยงำน 
  (4) มีหลกัฐำนท่ีตรวจสอบได้ว่ำ วำรสำรมีกำรแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี
พิจำรณำคุณภำพบทควำมท่ีครอบคลุมสำขำวิชำหรือกลุ่มสำขำวิชำตำมวตัถุประสงค์และขอบเขตของวำรสำร 
โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภำยนอกหน่วยงำนท่ีจดัท ำวำรสำรอยใูนรำยช่ือดว้ย 



 
 

  (5) บทควำมทุกบทควำมมีกำรควบคุมภำพโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรง หรือ
เก่ียวเน่ืองกบัสำขำของบทควำม และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 
  (6) วำรสำรทุกฉบบัมีกำรเผยแพร่บทควำมท่ีมีผูนิ้พนธ์จำกหลำกหลำยหน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอก กรณีท่ีบทควำมมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกให้ถือวำ่เป็น
บทควำมจำกหน่วยงำนภำยนอก 
  (7) มีบทคัดย่อของบทควำมท่ีเป็นทั้ งภำษำไทยและภำษำอังกฤษทุกบทควำม กรณีท่ี
บทควำมตีพิมพเ์ป็นภำษำต่ำงประเทศประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภำษำองักฤษดว้ย 
  (8) มีกำรตีพิมพบ์ทควำมท่ีมีรูปแบบกำรตีพิมพท่ี์ไดม้ำตรฐำน เป็นรูปแบบเดียวกนัในทุก
บทควำม ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทควำมและเอกสำรอำ้งอิง  
   
ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้กำรรับรองวำรสำรทำงวิชำกำร ท่ีมีกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ท่ี
ก ำหนด  จ  ำนวน  1  ฉบบั 

 ทั้งน้ี  จะควรประกำรใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ  เพื่อโปรดพิจำรณำ 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 



 
 

3.17 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่  
 

 มหำวิทยำลยัรังสิต  ขออนุมติัค่ำหน่วยกิตส ำหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด ำเนินกำรใหม่  โดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี  
 

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต  
    สำขำวชิำกำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 รำยวชิำบรรยำย หน่วยกิตละ 
 รำยวชิำปฏิบติักำร ภำคกำรศึกษำละ  
 ค่ำเล่ำเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

5,000.00 
11,000.00 

280,000.00 

2. หลกัสูตรรัฐศำสตรมหำบณัฑิต วทิยำลยัรัฐกิจ 
 รำยวชิำบรรยำย หน่วยกิตละ 
 ค่ำเล่ำเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
                   3,000.00 

164,000.00 

 
 ในกำรขออนุมติัปรับค่ำหน่วยกิตส ำหรับหลกัสูตรดงักล่ำวขำ้งตน้ ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวทิยำลยัรังสิต ในกำรประชุมคร้ังท่ี 4/2558 วนัพุธท่ี 22 เมษำยน 2558 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่ำหน่วยกิต ส ำหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด ำเนินกำรใหม่ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประกำรใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 
 
 
 
 
      (นำยอำนนัท ์ หำญพำณิชยพ์นัธ์) 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


