
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 

ครั้งท่ี 4/2558 
วันพุธที่   23  กันยายน  2558 

ณ ห้องประชุม 1-801  ชั้น 8  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตร 
 3.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
 3.1.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  คณะดิจิทัลอาร์ต   
 3.1.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

  คณะดิจิทัลอาร์ต 
 3.1.4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต 
 3.1.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    
   วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.1.6 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์   
 3.1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)     วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 3.1.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์ 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา :    
 3.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ   
 3.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
  คณะบริหารธุรกิจ   
 3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
 3.2.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.3 เร่ือง การขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
3.4 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Universiti  Utara Malaysia    
3.5 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต 
   กับ  California State University, San Bernardino, U.S.A.  
 



 
 

3.6 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต 
   กับ  Charles Sturt University, Australia    
3.7 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต 
   กับ  Hanoi University, Vietnam    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 

ครั้งท่ี 4/2558 
วันพุธที่   23  กันยายน  2558 

ณ ห้องประชุม 1-801  ชั้น 8  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
ผู้มาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท์   นายกสภามหาวิทยาลัย 
1. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ  วะสี กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาพร  นามวงศ์พรหม กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก  ไชยสวัสดิ์  กรรมการ 
11. ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์    กรรมการ 
12. นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน   กรรมการ 
2. ดร.อาชว์  เตาลานนท์    กรรมการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 
 
 
 
 
 



 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตร 
 3.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
 
ข้อเท็จจริง 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับอนุญาตให้
เปิดด าเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
         2.1   ปรับรหัสทุกรายวิชา จาก SBP เป็น CSI 
               2.2 หมวดวิชาบังคับ  
   2.2.1 ปรับรหสัวิชา ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา  
   2.2.2 ปรับรหัสวิชา จ านวน 2 รายวิชา  
  2.3  หมวดวิชาเลือก  
   2.3.1 ปรับรหัสวิชาจ านวน 9 รายวิชา 
   2.3.2 ตัดรายวิชา จ านวน  1 รายวิชา  
  2.4   หมวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
   2.4.1 ปรับรหัสวิชา จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
    จาก SBP 699 วิทยานิพนธ์ 
    เป็น CSI  699 วิทยานิพนธ์ 
    จาก SBP 696  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    เป็น CSI  697  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    จาก SBP 698 การสอบประมวลความรู้ 
    เป็น CSI  698 การสอบประมวลความรู้ 
   3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555  ได้ดังนี้ 



 
 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบังคบั      
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

  
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคบั 
หมวดวิชาเลือก 
การศึกษาด้วยตนเอง 
การสอบประมวลความรู ้

 
 
 

3-6 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพิจารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดังนี ้
 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 6/2558 วันที่  7  กรกฎาคม 2558    
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2558 วันที่  5  สิงหาคม  2558 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  



 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการ
รับทราบหลักสูตรต่อไป 
 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะดิจิทัลอาร์ต   

 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต   

 
ข้อเท็จจริง 

1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
คณะดิจิทัลอาร์ต  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2551  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
 2.1 หมวดวิชาบังคับ 
 2.1.1 ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา  
 2.1.2 ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย 1 รายวิชา  
 2.1.3 ยกเลิกรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  
 2.1.4  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา  
 2.2 หมวดวิชาเลือก 
  2.2.1 ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน  2 รายวิชา 
  2.2.2 ตัดรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา  
  2.2.3  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 3 รายวิชา   
  3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ โครงสร้างหลักสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2554  ได้ดังนี ้
 

หมวดวิชา เกณฑฯ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลักสูตร 

ฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบังคบั 
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า12   หน่วยกิต 

 
 24   หน่วยกิต 
  6   หน่วยกิต 
12   หน่วยกิต 

 
24   หน่วยกิต 
  6   หน่วยกิต 
12   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 



 
 
 

หมวดวิชา เกณฑฯ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลักสูตร 

ฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคบั 
หมวดวิชาเลือก 
การศึกษาด้วยตนเอง 
การสอบประมวลความรู ้

 
- 
- 

3 – 6 หน่วยกิต 
- 

 
24  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
 6   หน่วยกิต 
 0  หน่วยกิต 

 
24  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
 6   หน่วยกิต 
 0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 
    

 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพิจารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดังนี ้
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 6/2558 วันที่  7 กรกฎาคม 2558    
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2558 วันที่  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
คณะดิจิทัลอาร์ต 
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต 
 

ข้อเท็จจริง 
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะ

ดิจิทัลอาร์ต  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2542 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2544 , 2546 ,  2550 , 2551  และ  2554  

 2. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
     2.1   ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 138 หน่วยกิต เป็น 139 หน่วยกิตและปรับโครงสร้าง
จ านวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ     และกลุ่มวิชาชีพ-เลือก    จากเดิม  3(1-4-4)   
เป็น 3(2-2-5)  
     2.2   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวนหน่วยกิตจากเดิม 39 หน่วยกิต ลดเหลือ 30  หน่วยกิต 
      2.2.1 ยกเลิกรายวิชาออก จ านวน 5 รายวิชา  
       2.2.2 ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 3 รายวิชา  
      2.2.3   เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 2 รายวิชา  
     2.3 วิชาชีพ เพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต เป็น 73 หน่วยกิต 
     2.3.1 วิชาชีพ-บังคับ  
        1) ยกเลิกกลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ  กลุ่มวิชา 2D Animation  และ 

    กลุ่มวิชา  3D Animation  เพื่อจัดระบบการเรียนการสอนที่จะเน้น 
    การบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชาให้มากยิ่งขึ้น 

       2) ยกเลิกรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา 
                                       3)  ตัดรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
                                       4)  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 10 รายวิชา  
       5)  ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ปรับชื่อรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  
      6)  ปรับรหัสวิชา  จ านวน  1  รายวิชา   
    7)  ปรับรหัสวิชา  และปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย  จ านวน  2  รายวิชา   
 8)  ปรับรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ จาก ไม่นับหน่วยกิต  เป็นนับหน่วยกิต 



 
 

 9)  ปรับลดหน่วยกิต จ านวน 2 รายวิชา  
 10)  ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จ านวน 3 รายวิชา  
  2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก  ปรับเพิ่มจ านวนหนว่ยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
 1)  ปรับค าอธิบาย  จาก  นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนจ านวน 9 หน่วยกิต  
  เป็น  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเดียวกันอย่างน้อย  จ านวน  
  3  รายวิชา  และ/หรือรายวิชากลุ่มอื่นๆ  จ านวน  2  รายวิชา 
 2)  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 8 รายวิชา  
 3)  ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  รายวิชา  
 4)  ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย  จ านวน  1  รายวิชา  
 5)  ยกเลิกรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา  
 6)  ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ เป็นกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จ านวน 3 รายวิชา  
 7)  ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ และปรับชื่อรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา  
  3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ  โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ได้ดังนี ้

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นันทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 103 หน่วยกิต 
     -วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  39 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     -วิชาชีพ  61 หน่วยกิต 73 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-บังคับ           52 หน่วยกิต          58 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกิต 139 หน่วยกิต 



 
 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพิจารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดังนี ้
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 6/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558    
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2558 วันที่  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป 
 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 



 
 

3.1.4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต 
     

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชา

วิชวลเอฟเฟค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต 
 
ข้อเท็จจริง 

1.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)          
คณะดิจิทัลอาร์ต  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
    2.1 ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 141 หน่วยกิต  เป็น  136  หน่วยกิตและปรับโครงสร้าง
หน่วยกิตกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  กลุ่มวิชาชีพ – บังคับ  และกลุ่มวิชาชีพ – เลือก  จากเดิม  3(1-4-4) เป็น 3(2-2-5)  

2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 2.2.1 ยกเลิก จ านวน 2 รายวิชา 
 2.2.2   ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา  
 2.2.3   เปิดรายวิชาใหม่จ านวน 2 รายวิชา  

 2.3  วิชาชีพปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 79 หน่วยกิต เป็น 76 หน่วยกิต 
  2.3.1 วิชาชีพ - บังคับปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 70 หน่วยกิต เป็น 67 หน่วยกิต 
   1) ยกเลิกกลุ่มวิชาในวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชา 3D Dynamic Simulation  
    กลุ่มวิชา 3D Visual Effects  และกลุ่มวิชา 3D Digital Compositing 
   2)  ยกเลิกรายวิชาจ านวน 7 รายวิชา  
   3)  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 8 รายวิชา 
   4)  ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 7 รายวิชา  
  5)  ปรับรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ จาก ไม่นับหน่วยกิต  เป็นนับหน่วยกิต 

   6)  ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จ านวน 2 รายวิชา  
   7)  ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย และปรับค าอธิบายรายวิชาจ านวน 1 รายวิชา  

    8)  ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จ านวนทั้งสิ้น 11 รายวิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
     1. ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือกและปรับค าอธิบายรายวิชา   
      จ านวน  4   รายวิชา   

    2.  ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพ-เลือก  จ านวน   5  รายวิชา   



 
 

                  3.  ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก และปรับชื่อวิชาภาษาไทย จ านวน 1 รายวิชา 
        4.  ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพเลือก ปรับชื่อวิชาภาษาไทย และปรับค าอธิบาย

     รายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
  2.3.2 วิชาชีพ-เลือก 
   1) ตัดรายวิชาออก จ านวน 1 รายวิชา  
   2)   ยกเลิก จ านวน 8 รายวิชา  
   3)  ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย จ านวน 1 รายวิชา  
   4)  ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน 2 รายวิชา  
   5)  ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ จ านวนทั้งสิ้น 11 รายวิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
    1.  ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ  จ านวน   5  รายวิชา   
     2.  ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพ – บังคับและปรับค าอธิบายรายวิชา   
      จ านวน  4   รายวิชา   
    3. ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพ – บังคับ และปรับชื่อวิชาภาษาไทย  
 จ านวน 1 รายวิชา 
     4. ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพ – บังคับ ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและปรับ 

    อธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
   6)  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 3 รายวิชา  
    3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ได้ดังนี้ 
 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นันทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 103 หน่วยกิต 100 หน่วยกิต 
     -วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
     -วิชาชีพ  79 หน่วยกิต 76 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-บังคับ           70 หน่วยกิต         67 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต         9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกิต 136 หน่วยกิต 

 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพิจารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดังนี ้
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 6/2558 วันที่  7 กรกฎาคม 2558    
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2558 วันที่  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทัลอาร์ต   เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
ข้อเท็จจริง 
 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559)    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษา
ที่  1 ปีการศึกษา 2547  ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา  2551  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
  2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวดวิชา 
   ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2556)    
   2.2  ปรับลดหน่วยกิตจาก 134 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 
   2.3  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    
    1. ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา    
    2. ย้ายมาจากหมวดวิชาชีพบังคับ 1 รายวิชา 
   2.4  หมวดวิชาชีพบังคับ  
    1. ย้ายไปเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  1 รายวิชา    
    2.  ย้ายไปเป็นวิชาชีพเลือก 2  รายวิชา 
                                  3. เปิดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา   
  2.5 หมวดวิชาชีพเลือก  

1. ยกเลิกรายวิชา 12 รายวิชา    
         2.    ย้ายมาจากหมวดวิชาชีพบังคับ  2 รายวิชา   
   3. เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 รายวิชา 
   4.  เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทย จ านวน 1 รายวิชา 
 



 
 

 3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ  โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ได้ดังนี ้
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นันทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต 
     -วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
     -วิชาชีพ  57 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-บังคับ           33 หน่วยกิต         33 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-เลือก           24 หน่วยกิต         24 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต 
 

 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพิจารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม
มัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดังนี ้



 
 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 6/2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558    
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2558 วันที่  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป 
 
 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.6 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์   
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์   
 
ข้อเท็จจริง 

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์  ได้รับ
อนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2554   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
 2.1    ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก 140 หน่วยกิต  เป็น 138 หน่วยกิต  
 2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   
     1. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
     2. เปลี่ยนชื่อและปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
     2.4  วิชาชีพ-บังคับ   
      1. ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ-เลือก จ านวน 1 รายวิชา 
     2. เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา 
     3. ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
     2.5  วิชาชีพ-เลือก   
     1. เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา 
     2. เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน  13 รายวิชา 
     3. ตัดรายวิชาออก จ านวน 2 รายวิชา 
 
 
 
 
 



 
 

  3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ  โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ได้ดังนี ้

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นันทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 102 หน่วยกิต 102 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวิชาชีพ  57 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-บังคับ           24 หน่วยกิต         30 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-เลือก            33 หน่วยกิต         27 หน่วยกิต 
     -วิชาโท  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 140 หน่วยกิต 138 หน่วยกิต 
 

 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพิจารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
คณะรัฐศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดังนี ้
 



 
 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 7/2558 วันที่  20  กรกฎาคม 2558    
  2.  คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2558 วันที ่ 5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์    เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป 
 
 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)     วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเท็จจริง 
 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 
1  ปีการศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 146 หน่วยกิต  เป็น 144 หน่วยกิต 
 2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  2.3.1 เปลี่ยนรหัสรายวิชา  
   จาก  MEN 361 วัสดุวิศวกรรม (Engineering  Materials)   3(3-0-6) 
   เป็น  IEN 361 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  3(3-0-6) 
 2.4 วิชาชีพ-บังคับ 
  2.4.1 ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
   AME 408 อุปกรณ์ส่วนควบในอากาศยาน   2(2-0-4) 

 2.5 วิชาชีพ-เลือก 
  2.5.1 เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
   AME 416 การจัดการและระบบขนส่งทางอากาศ  3(3-0-6) 
    AME 417 ระบบในเคร่ืองบินโดยสาร    3(3-0-6) 
   2.5.2 ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
    AME 412 เคร่ืองช่วยฝึกบินจ าลองเบื้องต้น   3(3-0-6)  
 



 
 

 3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ  โครงสร้างหลักสูตรเดิม    
ปีการศึกษา  2554  ได้ดังนี ้

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นันทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 108 หน่วยกิต 108 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวิชาชีพ  66 หน่วยกิต 66 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-บังคับ           54 หน่วยกิต         54 หน่วยกิต 
         -วิชาชีพ-เลือก           12 หน่วยกิต        12 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 146 หน่วยกิต 144 หน่วยกิต 
 

 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพิจารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดังนี ้



 
 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 7/2558 วันที ่20 กรกฎาคม 2558    
 2.  คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2558 วันที่  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป 
 
 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์ 
      
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์  
 
ข้อเท็จจริง 
  1.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์   
ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2551  และ  2554  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
 2.1    ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 134 หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 
 2.2 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2.3 เปลี่ยนชื่อในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี ้
  2.3.1   จาก  วิชาแกน เป็น วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  2.3.2   จาก  วิชาเอก เป็น วิชาชีพ 
  2.3.3   จาก  วิชาเอกบังคับ เป็น วิชาชีพ-บังคับ 
  2.3.4   จาก  วิชาเอกเฉพาะด้าน เป็น วิชาชีพ-เฉพาะด้าน 
  2.3.5   จาก  แขนงวิชา เป็น กลุ่มวิชา 
  2.3.6  จาก  วิชาเอกเลือก เป็น วิชาชีพ-เลือก 
 2.4. ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต 
   2.4.1 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอก/วิชาชีพ จาก 66 หน่วยกิต  
    เป็น 69 หน่วยกิต 
   2.4.2 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกบังคับ/วิชาชีพ-บังคับ  
    จาก 27 หน่วยกิต  เป็น 30 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    หมวดวิชาเอกบังคับ/วิชาชีพ – บังคับ 
     1. ปรับรหัส และชื่อรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา 
     2. ปรับชื่อรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
 



 
 

     3.  ย้ายมาจากรายวิชาเอกเลือก/วิชาชีพเลือก มาอยู่ใน รายวิชาชีพ-บังคับ  
      จ านวน 2 รายวิชา 
     4.  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา 
    5.  ย้ายไปเป็นรายวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ – เฉพาะด้าน 
  2.4.3  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ-เฉพาะด้าน  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   หมวดวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ – เฉพาะด้าน 
   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  
   1.   ย้ายมาจากรายวิชาเอกบังคับ/วิชาชีพ-บังคับ มาอยู่ใน รายวิชาเอก 
    เฉพาะด้าน/ วิชาชีพ - เฉพาะด้าน จ านวน 1 รายวิชา  
   2.   เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา 
   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  

1. ย้ายมาจากรายวิชาเอกบังคับ /วิชาชีพ-บังคับ มาอยู่ใน รายวิชาเอก 
เฉพาะด้าน/ วิชาชีพ - เฉพาะด้าน จ านวน 1 รายวิชา   

   2.   เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา 
   เปลี่ยนชื่อแขนงวิชา จาก แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   เป็น  
   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม   

1. ย้ายมาจากวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ดิจิทัล และงานสร้างสรรค์ มาอยู่ใน รายวิชาเอกเฉพาะด้าน/  
วิชาชีพ – เฉพาะด้าน 

    กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและงานสร้างสรรค์  เปลี่ยนรหัส 
    รายวิชา ปรับชื่อและ ค าอธิบายรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา  

2. ย้ายมาจากรายวิชาเลือกเสรี มาอยู่ใน รายวิชาเอกเฉพาะด้าน/  
วิชาชีพ – เฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและงานสร้างสรรค์       
เปลี่ยนรหัสรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 

3. ย้ายจากรายวิชาเอกเฉพาะด้าน/ วิชาชีพ – เฉพาะด้านกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจดิจิทัลและงานสร้างสรรค์  เป็น รายวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก  
จ านวน 7 รายวิชา  

4. ปรับชื่อวิชา ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา 



 
 

   5. เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 2 รายวิชา 
   6. รายวิชาที่ตัดออก จ านวน 1 รายวิชา 
  2.4.4  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
   หมวดวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก 
   เศรษฐศาสตร์การคลัง (Public Finance Economics) 
   1.  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา 
   2. รายวิชาที่ตัดออก จ านวน 2 รายวิชา 
   3. ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 1 รายวิชา 

  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics) 
  1.  ปรับชื่อรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics) 
  1. ปรับชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา จ านวน 2 รายวิชา 
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) 
  1.  ย้ายมาจากวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ-เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
    ธุรกิจ มาอยู่ในหมวดวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ - เลือก จ านวน 7 รายวิชา 

   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) 
   1.  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 2 รายวิชา 
   เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและงานสร้างสรรค์  

  1. ย้ายไปรายวิชาเอกเฉพาะด้าน/ วิชาชีพ – เฉพาะด้าน กลุ่มวิชา 
    เศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและงานสร้างสรรค์  พร้อมเปลี่ยน 
    รหัสรายวิชา ปรับชื่อและ ค าอธิบายรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา 

   2. รายวิชาที่ตัดออก จ านวน 1 รายวิชา 
     เศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ 
   1.  ย้ายมาจากวิชาเลือกเสรี มาอยู่ในหมวดวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ –เลือก 
     พร้อมเปลี่ยนรหัสรายวิชาจ านวน 2 รายวิชา 
   2.  เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 2 รายวิชา 
   3. รายวิชาที่ตัดออก จ านวน 1 รายวิชา 
 
 
 



 
 

 2.5 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  1.  ย้ายไปวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก เศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ พร้อมปรับรหัสวิชา  
   จ านวน 2 รายวิชา 
  2.  ย้ายไปวิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ-เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
   ดิจิทัล และงานสร้างสรรค์ พร้อมปรับรหัสรายวิชา จ านวน 1 รายวิชา 
 2.6  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาโทเศรษฐศาสตร์ จาก 18 หน่วยกิต  เป็น 
15 หน่วยกิต   และปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาโท - บังคับ จาก  9  หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ หมวดวิชาโท – บังคับ  ตัดรายวิชา  จ านวน 1 รายวิชา  และ  หมวดวิชาโท – เลือก  เปิดรายวิชา
เพิ่ม  จ านวน 14 รายวิชา 
 3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบกับ โครงสร้างหลักสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ได้ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นันทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 
     -วิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
     -วิชาเอก/วิชาชีพ  66 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 
         -วิชาเอกบังคับ/วิชาชีพ-บังคับ           27 หน่วยกิต          30 หน่วยกิต 
         -วิชาเอกเฉพาะด้าน/วิชาชีพ-เฉพาะด้าน           12 หน่วยกิต          12 หน่วยกิต 
         -วิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก           27 หน่วยกิต          27 หน่วยกิต 
     -วิชาโท  18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 



 
 

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2550   ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับป รุงหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพิจารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559)  คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดังนี ้
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 7/2558 วันที่ 20  กรกฎาคม 2558    
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  5/2558 วันที่  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป 
 
 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 



 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา :    
  3.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ   
       

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ   
       

ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง
น้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดไว้ 
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550    ระบุว่า    “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก  
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพิจารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น 
 



 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ  
         

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  คณะบริหารธุรกิจ   
       
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      
น้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดไว้ 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550   ระบุว่า  “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก  
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพิจารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด    และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  คณะบริหารธุรกิจ  
เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 
 



 
 

 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
     

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
       
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      
น้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดไว้ 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550   ระบุว่า  “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพิจารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น 
 
 



 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   คณะพยาบาลศาสตร์ 
       

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
       
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      
น้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดไว้ 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550   ระบุว่า  “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก  
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพิจารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น 
 
 



 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 เร่ือง การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ า 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ข้อเท็จจริง 

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดขั้นตอนและหลักการขออนุมัติการ
ขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา จ านวน 1 ท่าน  ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  สุขส าราญ 

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยมีเกณฑ์ที่น ามาพิจารณา คือ ทุนวิจัย ผลงานตีพิมพ์ และจ านวนนักศึกษาที่เป็นภาระงานของอาจารย์ในรอบ    
5 ปีที่ผ่านมา   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

   
ข้อพิจารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร            
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่  8/2557  วันที่  1 ตุลาคม 2557 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Universiti  Utara Malaysia    
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  
กับ  Universiti  Utara Malaysia    
    

ข้อเท็จจริง 
  1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต 
กับ  Universiti  Utara  Malaysia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูล เอกสาร และสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง  ประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท าโครงการร่วมกัน  
โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และมีการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 
 2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่วมกัน    มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)    แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550   ระบุว่า    สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
Universiti  Utara Malaysia    
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 



 
 

3.5 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต 
   กับ  California State University, San Bernardino, U.S.A.  
ค าขอ 
    มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต  กับ  California State University, San Bernardino, U.S.A.  
 

ข้อเท็จจริง 
  1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต 
กับ California State University, San Bernardino, U.S.A.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนบุคลากร และ
อาจารย์ส าหรับงานวิจัย งานสอน และการอภิปราย  โครงการส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตไปเรียนที่ 
CSUSB   และ โครงการส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย CSUSB มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต   
  2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า   สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
California State University, San Bernardino, U.S.A. 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 



 
 

3.6 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต 
   กับ  Charles Sturt University, Australia    
ค าขอ 
    มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต  กับ  Charles Sturt University, Australia    
 

ข้อเท็จจริง 
  1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต 
กับ Charles Sturt University, Australia โดยมีวัตถุประสงค์ ในการท าวิจัยเกี่ยวกับชีวการแพทย์ และวิจัยเกี่ยวกับ
เภสัชกรรม แลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ แลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  แลกเปลี่ยน
ข้อมูล เอกสาร และสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท าโครงการ
ร่วมกัน 
  2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550    ระบุว่า   สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัตกิารท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Charles 
Sturt University, Australia    
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 

0เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 

 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 



 
 

3.7 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต 
   กับ  Hanoi University, Vietnam    
ค าขอ 
    มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต  กับ  Hanoi University, Vietnam    
 
ข้อเท็จจริง 
  1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต 
กับ Hanoi University, Vietnam โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดท าโครงการ ปริญญา 2+1+1  นักเรียนจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้เรียนครบ 4 ภาคการศึกษาแรก จะได้รับสิทธิในการไปเรียนที่ HANU เป็นเวลา   2 ภาค
การศึกษา หลังจากนั้นนักศึกษาจะกลับมาเรียนอีก 2 ภาคการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทาง HANU จะมอบ
ประกาศนียบัตรและใบรายงานผลการเรียนจากที่นักศึกษาได้ศึกษาส าเร็จตามรายวิชาและหน่วยกิต ที่
มหาวิทยาลัยทั้งสองได้ตกลงกัน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และส าเร็จการศึกษาจากโครงการนี้ จะได้รับวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิต และประกาศนียบัตรจาก HANU 
  2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550    ระบุว่า   สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Hanoi 
University, Vietnam   
 
 
 
  
 



 
 

 ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลิกประชุมเวลา  19.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


