
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2559 
วนัพุธที ่  23  มีนาคม  2559 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
8. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์   กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์ กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
12. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
13. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.40  น. 
   
 
 
 

 



 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร  : 
  3.1.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์  และ 
   โทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์ และโทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยันิเทศ
ศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์ และ
โทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่อให้ผูศึ้กษามีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเขียนบท และก ากบั
ภาพยนตร์และโทรทศัน์ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ในการศึกษาวิจยัผลงานนิเทศศาสตร์
เฉพาะทางตามพื้นฐานความถนดัเพื่อพฒันางานวชิาชีพ 

1.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความส านึกในพนัธกิจ และ
ภารกิจของนกัวิชาการและนกัวิชาชีพ  อุปนิสัยในการแสวงหาความรู้ และน าเสนอความรู้และความจริงท่ีมีคุณค่า
ไปเสริมสร้างส่ิงอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม  วงวชิาการ และวงวชิาชีพ 
  1.3 เพื่อส่งเสริม การสร้างสรรคผ์ลงาน การวจิยั และพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นนิเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 5 คน   โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 15  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  3  
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 
 

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

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการเขียน
บทและการก ากบัภาพยนตร์ และโทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
- 

18 หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
สอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 
- 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 



 
 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)               
วทิยาลยันิเทศศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรอง หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์ และโทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์  
เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.2 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีระบบราง  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)   
  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์      
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
 1.1 เพื่อผลิตนกัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้พื้นฐานและมี
ทกัษะในการปฏิบติังานทางเทคโนโลยรีะบบรางและยานพาหนะระบบราง เป็นอยา่งดี  
 1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นความรู้ในวชิาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม 
 1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการท าวิจยั สามารถน าทกัษะในการวิจยัและ
พฒันาไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพดา้นเทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง 
 1.4 เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีท่ีมีความใฝ่รู้พร้อมท่ีจะติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยแีละน ามาประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป 
   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
     - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
     - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     - กลุ่มวชิาภาษา 
     - กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

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

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
 - วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ 

     - วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
     - วชิาชีพ 
        ก.วชิาชีพ-บงัคบั 
        ข.วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 85 หน่วยกติ 
9 หน่วยกิต 
22 หน่วยกิต 
54 หน่วยกิต 

         36 หน่วยกิต 
          18 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 
 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 6 คน โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 20  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  3.3   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
ระบบราง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 



 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.3  เร่ือง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค   
       
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค   
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสี
เทคนิค   มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีสมรรถนะและมาตรฐานวชิาชีพส าหรับผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสี
เทคนิค โดยมุ่งเนน้ใหบ้ณัฑิต 
 1.1  มีทกัษะการปฏิบติังาน ควบคุมการท างาน และการควบคุมคุณภาพ ของอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีใช้งานทางดา้นรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ไดอ้ย่างถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ
และปลอดภยัจากผลของรังสีทั้งกบัตนเองและผูอ่ื้น   
 1.2 มีความรู้และความเขา้ใจในคุณประโยชน์และโทษของรังสี ตลอดจนวิธีการวดั
ปริมาณรังสี และวธีิป้องกนัอนัตรายจากรังสีท่ีใชใ้นทางการแพทยเ์ป็นอยา่งดี 
 1.3  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดี
ต่อวชิาชีพ 
 1.4 มีความเขา้ใจพื้นฐานการบริหารจดัการ และระบบการพฒันาคุณภาพหน่วยงาน
ทางดา้นบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานทางรังสีวิทยา และรูปแบบของธุรกิจในมุมมอง
ของผูป้ระกอบการ 
 1.5  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีหวัใจบริการ มีทกัษะในการใชภ้าษา สามารถติดต่อส่ือสาร 
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น และใหบ้ริการต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูรั้บบริการอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.6 มีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะสามารถศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน ของวิชาชีพหรือ
สาขาอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 



 
 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
     - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     - กลุ่มวชิาภาษา 
     - กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
- วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

    - วชิาชีพ 
         ก. วชิาชีพ-บงัคบั 
         ข. วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกติ 108 หน่วยกติ 
32 หน่วยกิต 
76 หน่วยกิต 

           74 หน่วยกิต 
             2 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 
 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท 6 คน โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 50  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  8.3   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ        
ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 



 
 

   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค  เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.4 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการผลติดนตรี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลัยดนตรี  
      

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  
สาขาวชิาการผลิตดนตรี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัดนตรี 
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาการผลิตดนตรี  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  

วทิยาลยัดนตรี  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
      1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตดนตรี เทคโนโลยี
ดนตรี และธุรกิจดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตวัให้เขา้กบักระแสความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทางเทคโนโลย ี
      1.2 เพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีในฐานะท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ และถ่ายทอดองค์
ความรู้   ทางดา้นดนตรีสู่สังคม พร้อมกบักา้วทนัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
      1.3  เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 
รวมถึงการสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
     - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     - กลุ่มวชิาภาษา 
     - กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
3 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
- วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

     - วชิาชีพ 
        ก.วชิาชีพ-บงัคบั 
        ข.วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 88 หน่วยกติ 
61 หน่วยกิต 
27 หน่วยกิต 

         24 หน่วยกิต 
          3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 124 หน่วยกติ 



 
 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท 3 คน  และระดบั
ปริญญาตรี 2 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  6   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 
 

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

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  
สาขาวชิาการผลิตดนตรี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัดนตรี  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิา
การผลิตดนตรี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัดนตรี  เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 
 3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  คณะศึกษาศาสตร์   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์    
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คณะศึกษาศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ต่อมาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
1.  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน   
 1.1 ยกเลิก   3 รายวชิา  
 1.2  เปิดรายวชิาใหม่  1 รายวชิา    
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
 2.1  วชิาบงัคบั 
  2.1.1 ปรับค าอธิบาย การเรียนวชิาบงัคบั 
           2.1.2 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเลือก  (กลุ่มวชิาบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า)  

     จ านวน  1  รายวชิา  
  2.1.3 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิานวตักรรมการเรียนการสอน  จ  านวน   1    รายวชิา  
       กลุ่มวชิาบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า 
 1. ยา้ยไปอยูว่ชิาเลือก กลุ่มวชิาบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า จ านวน 2 รายวชิา  
 กลุ่มวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

1. ยา้ยไปอยูว่ชิาเลือก กลุ่มวชิาดา้นการศึกษาระบบสองภาษาและวชิานวตักรรม
  การเรียนการสอน จ านวน  2  รายวชิา 

กลุ่มวชิานวตักรรมการเรียนการสอน 
1. ยา้ยไปอยูว่ชิาเลือก กลุ่มวชิาดา้นการศึกษาระบบสองภาษาและวชิานวตักรรม

  การเรียนการสอน จ านวน   1    รายวชิา  
 2. ยา้ยไปอยูว่ชิาบงัคบั  จ านวน   1    รายวชิา  
  2.2  วชิาเลือก 



 
 

  2.2.1 ปรับค าอธิบาย การเรียนวชิาเลือก 
  2.2.2  ยา้ยไปอยูว่ชิาบงัคบั จ  านวน   1    รายวชิา   
  2.2.3 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาบงัคบั (กลุ่มวชิาบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า)  

    จ านวน   2    รายวชิา   
  2.2.4  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จาก  กลุ่มวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 
                เป็น  กลุ่มท่ี 2   วชิาดา้นการศึกษาระบบสองภาษา และ วชิาดา้น 

    นวตักรรมการเรียนการสอน    
  2.2.5 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาบงัคบั  (กลุ่มวชิาการศึกษาระบบสองภาษา)  

    จ านวน   2    รายวชิา   
  2.2.6 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาบงัคบั   (กลุ่มวชิานวตักรรมการเรียนการสอน)  

    จ านวน   1    รายวชิา   
  2.2.7    ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเลือก   (กลุ่มวชิานวตักรรมการเรียนการสอน)  

    จ านวน   5    รายวชิา                                                    
2.2.8 ยา้ยไปกลุ่มวชิาการศึกษาระบบสองภาษา และกลุ่มวชิานวตักรรมการ

    เรียนการสอน จ านวน   5    รายวชิา   
 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร  
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 
แบบ 1.1  
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
สาขาวชิาการศึกษา 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
  

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 
   

48 หน่วยกิต 

 
  
 

48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท  
สาขาวชิาการศึกษา และสาขาวชิาอ่ืน   
ศึกษารายวชิา 
   หมวดวชิาบงัคบั 

 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
- 

 
 

 
- 

6 หน่วยกิต 

 
 
 

- 
6 หน่วยกิต 



 
 

  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 วนัท่ี  20  กรกฎาคม 2558    
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร  
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

- 
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 



 
 

3.2.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการ
สอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2549 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1  หมวดวชิาบงัคบั 
    1. เปล่ียนรหสัรายวชิาและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 3 รายวชิา 
             2.  ตดัรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 
                             3.  ยา้ยรายวชิาไปอยูใ่นหมวดวิชาเลือก จ านวน 1 รายวชิา 
                4.  แกไ้ขช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา 
                            5.  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา 
      2.2 หมวดวชิาเลือก 
            1. ตดัรายวชิา จ านวน 10 รายวชิา 
            2.  เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขรายวชิา จ านวน 12 รายวชิา 
               3.  แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 5 รายวชิา 
           4.  เปิดรายวชิาใหม ่จ านวน 8 รายวชิา 
    5.  ยา้ยมาจากหมวดวชิาบงัคบัและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 
 
 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก 2 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
แผน ข 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้า่น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 วนัท่ี 18  พฤษภาคม 2558    
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ



 
 

ส่ือสาร เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตร
ต่อไป 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.3 หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบัญชี 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบญัชี 

 
ขอ้เทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบญัชี  ไดรั้บอนุญาตให้
เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2548 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับปรุงหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน    
   2.1.1   ยกเลิกรายวชิา 1 รายวิชา   
                       2.1.2   เปิดรายวชิาใหม่  1 รายวชิา   
   2.2    ปรับปรุงหมวดวชิาบงัคบั   แผน ก  แบบ ก2 และ แผน ข. ดงัน้ี 
   2.2.1   ยา้ยไปหมวดวชิาเลือก จ านวน 1 รายวชิา     
                       2.2.2   ยกเลิกรายวชิา 3 รายวิชา      
                       2.2.3   เปิดรายวชิาใหม่  4  รายวชิา   
   2.3 ปรับปรุงหมวดวชิาเลือก  แผน ข 
    2.3.1 ยา้ยมาจากหมวดวชิาบงัคบั 1 รายวชิา   
            2.3.2   ยกเลิก 5 รายวชิา   
          2.3.3   เปิดรายวชิาใหม่ ยา้ยมาจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  5 รายวชิา   
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน* 
หมวดวชิาบงัคบั      

 
- 
- 

 
6 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

- 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
12 หน่วยกิต 

- 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน* 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
6 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
*ไม่นบัหน่วยกิต 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะบญัชี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2558 วนัท่ี  28  ตุลาคม  2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559  วนัท่ี  13  มกราคม 2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบญัชีมหาบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบัญชี เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.4 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
 คณะเศรษฐศาสตร์ 
    

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ขอ้เทจ็จริง 
1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) คณะเศรษฐศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554  
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1   ช่ือหลกัสูตร  
      จาก ภาษาไทย หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์
       ภาษาองักฤษ Master of Economics Program in Applied Economics 
      เป็น ภาษาไทย หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 
       ภาษาองักฤษ Master of Economics Program in Digital Economy 
     2.2 ช่ือปริญญา   
      จาก ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยกุต)์ 
       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) Master of Economics  (Applied Economics) 
               ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยกุต)์ 
       ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) M.Econ. (Applied Economics) 
          เป็น ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  (เศรษฐกิจดิจิทลั) 
       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) Master of Economics  (Digital Economy) 
      ช่ือยอ่  (ภาษาไทย) ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทลั) 
      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) M.Econ.(Digital Economy) 
     2.3 หมวดวชิาบงัคบั  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

    1.   ปรับจ านวนหน่วยกิต  เดิม   15 หน่วยกิต       เป็น     18 หน่วยกิต 
    2.   ยา้ยจากหมวดวชิาบงัคบัไปเป็นหมวดวชิาเลือก และเปล่ียนรหสั จ านวน 1 รายวชิา   

     3. ยา้ยจากหมวดวชิาบงัคบัไปเป็นหมวดวชิาเลือก จ านวน 1 รายวชิา   
     4. เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา   
     5. ยา้ยจากหมวดวชิาเลือกมาเป็นหมวดวชิาบงัคบั จ านวน 1 รายวชิา   



 
 

     2.4 หมวดวชิาเลือก  แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
      1. ปรับค าอธิบาย 
      เดิม แผน ก แบบ ก2 ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในกลุ่มสาขาวชิาเอกเลือก 
       กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงกลุ่มวชิา จ  านวน 3 วชิา 9 หน่วยกิต 
       แผน ข ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในกลุ่มสาขาวชิาเอกเลือกกลุ่มใด 
       กลุ่มหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงกลุ่มวชิา จ  านวน 5 วชิา 15 หน่วยกิต 
      เป็น แผน ก แบบ ก2 ใหเ้ลือกศึกษา จ านวน 3 วชิา 9 หน่วยกิต 
       แผน ข   ใหเ้ลือกศึกษา จ านวน 5 วชิา 15 หน่วยกิต 
     2. ยกเลิกกลุ่มวชิา จ  านวน 7 กลุ่มวชิา   
     3. ยา้ยมาจากหมวดวชิาบงัคบั และเปล่ียนรหสั จ านวน 2 รายวชิา   
     4. เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา   
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน* 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน* 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
- 

15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
*ไม่นบัหน่วยกิต 



 
 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2558 วนัท่ี  28  ตุลาคม  2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559  วนัท่ี  13  มกราคม 2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 



 
 

3.2.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและ
การต่างประเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตร      
นานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการ
สอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2549 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 หมวดวชิาบงัคบั (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 
  2.1.1 ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 7 รายวชิา    
  2.1.2  ยา้ยรายวชิาไปเป็นวชิาเลือก และเปล่ียนรหสัวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
  2.1.3  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 8  รายวชิา 
 2.2 หมวดวชิาเลือก   
  2.2.1  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา   
  2.2.2  ยา้ยมาจากวชิาบงัคบั จ  านวน 1 รายวชิา   
  2.2.3  ปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
  2.2.4  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา          
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
แผน ก แบบ ก 2 
วชิาเสริมพื้นฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 

 
- 
- 
- 

 
- 

24 หน่วยกิต 
- 

 
- 

24 หน่วยกิต 
- 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
แผน ข. 
วชิาเสริมพื้นฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
- 

24 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
- 

24 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและ
การต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดผ้า่น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี  19  มกราคม 2559    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและ



 
 

การต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบ
หลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
  
ข้อเทจ็จริง 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวนัออก  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  
1  ปีการศึกษา 2551 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงแกไ้ข ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 36 หน่วยกิต เป็น 37 หน่วยกิต 
2.2 หมวดวชิาเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 7 หน่วยกิต เป็น 8 หน่วยกิต 
2.3 เปล่ียนจากค าวา่ แขนงวชิา เป็น กลุ่มวชิา 
2.4 หมวดวชิาเลือก 
 2.4.1 กลุ่มวชิาดา้นคลินิก 
   1. ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา  
    2. ปรับรหสัวชิาและปรับลดหน่วยกิต จ านวน 2 รายวชิา  
 2.4.2   กลุ่มวชิาดา้นการพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพร 
  1.   ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา  
  2.   ปรับรหสัวชิาและปรับลดหน่วยกิต จ านวน 3 รายวชิา  
  3.   ปรับรหสัวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  

2.4.3 กลุ่มวชิาดา้นการประเมินความปลอดภยัและประสิทธิผล 
    1.  ปรับรหสัวชิาและปรับลดหน่วยกิต จ านวน 5 รายวชิา  
   2.4.4 กลุ่มวชิาดา้นการประเมินคุณภาพ 
    1.   ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 3 รายวชิา  
    2.   ปรับรหสัวชิาและปรับลดหน่วยกิต จ านวน 1 รายวชิา  
 
 



 
 

2.5 ยกเลิกแขนงวชิาและรายวชิาในแขนงวชิาในหมวดวชิาเลือก จ านวน 2 แขนง ไดแ้ก่ 
1) แขนงวชิาดา้นการควบคุมการผลิตและการคา้ผลิตภณัฑส์มุนไพรและ 

    ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 5 รายวชิา  
2) แขนงวชิาดา้นสุขภาพและความงามและยกเลิกรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา   

2.6 เปิดกลุ่มวชิาในหมวดวชิาเลือก จ านวน 3 กลุ่มวชิา 
1) กลุ่มวชิาดา้นการแพทยท์างเลือก และเปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา   
2) กลุ่มวชิาการแพทยอ์ายรุเวทประยกุต ์และเปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 5 รายวชิา   
3) กลุ่มวชิาโฮมีโอพาธีย ์และเปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา   

2.7 วทิยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก 1  ปรับรหสัวชิาและปรับเพิ่มหน่วยกิต  
   จ านวน 1 รายวชิา 
   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑฯ์ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบบัปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 
แผน ก แบบ ก1 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 
- 
- 

36 หน่วยกิต 

 
- 
- 
- 

37 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

5 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 
24 หน่วยกิต 

 
- 

5 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 
24 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 
 
 



 
 

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

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  29 มกราคม 2559    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 



 
 

3.2.7 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยดนตรี 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี 
ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552   ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2555  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 36 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 
 2.2 ปรับปรุงหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน ดงัน้ี 
   2.2.1 เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 2 รายวชิา 
   2.2.2 เปล่ียนช่ือรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา 
   2.2.3 ยกเลิกรายวชิาจ านวน 7 รายวิชา 
 2.3 ปรับปรุงหมวดวชิาบงัคบั ดงัน้ี 
   2.3.1 ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต  
   2.3.2 ยกเลิกแขนงวชิาการสอนดนตรี 
   2.3.3 เปล่ียนช่ือแขนงวชิาการแสดงดนตรี เป็น แขนงวชิาการแสดงดนตรีและการสอน 
   2.3.4 แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง 
    2.3.4.1  เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 1 รายวชิา 
   2.3.5 แขนงวชิาทฤษฎีดนตรี 
    2.3.5.1  เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 1 รายวชิา 
   2.3.6 แขนงวชิาการแสดงดนตรีและการสอน 
    2.3.6.1  เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 1 รายวชิา 
    2.3.6.2  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการสอนดนตรี 2 รายวชิา 
    2.3.6.3  ยา้ยไปวชิาเลือก 1 รายวชิา 
   2.3.7 แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 
    2.3.7.1  ยา้ยมาจากวชิาเลือก 3 รายวชิา 



 
 

 2.4 ปรับปรุงหมวดวชิาเลือก ดงัน้ี 
   2.4.1 ยกเลิกรายวชิาจ านวน 5 รายวิชา  
   2.4.2 ยา้ยมาจากแขนงวชิาการแสดงดนตรี 1 รายวชิา 
   2.4.3 ยา้ยไปหมวดวชิาบงัคบั แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 3 รายวชิา 
 2.5 ปรับปรุงวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 
   2.5.1 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต MUS 696 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)  
    จาก 36 หน่วยกิต  เป็น 39 หน่วยกิต  
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก1 
วทิยานิพนธ์ 

  
36 หน่วยกิต 

 
39 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
0 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
0 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
0 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
0 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

 



 
 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี  13  มกราคม 2559    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 



 
 

3.2.8 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยดนตรี 
  
ค าขอ       
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี 

  
ขอ้เทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัดนตรี ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2546 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 
2550   2552  และ  2555  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็น 136 หน่วยกิต 
 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด
วชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัรังสิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 2.3 ปรับปรุงหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 
  2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต  เป็น        
52 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    2.3.1.1.  เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 2 รายวชิา  
    2.3.1.2.  ยกเลิกรายวชิาจ านวน 6 รายวชิา 
    2.3.1.3.  ยา้ยมาจากหมวดวชิาชีพบงัคบัจ านวน 5 รายวชิา  
    2.3.1.4.  ยา้ยไปหมวดวชิาชีพบงัคบัจ านวน 1 รายวชิา  
   2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 58 หน่วยกิต  เป็น 48 หน่วยกิต 
  2.3.3 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 52 หน่วยกิต   เป็น 45 หน่วยกิต 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    2.3.3.1 ยกเลิกแขนงวชิา 3 แขนงวชิา  
    1. แขนงวชิาการสอนดนตรี 
    2.  แขนงวชิาการผลิตดนตรี 
    3. แขนงวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย 
    2.3.3.2  แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง  
    1.  ยกเลิกรายวชิาจ านวน 6 รายวชิา 
     2.  ยา้ยไปหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 3 รายวชิา  



 
 

     3.  ยา้ยมาจากหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 1 รายวชิา  
     4.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 10 หน่วยกิต แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง 
      จ านวน 2 รายวชิา 

     5.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการแสดงดนตรีจ านวน 5 รายวชิา 
     6.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษาจ านวน 2 รายวชิา 
     7.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการผลิตดนตรีจ านวน 1 รายวชิา 
     8.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย 
      จ านวน 1 รายวชิา 
     9.  ตดัรายวชิา จ  านวน 10 รายวชิา 
    2.3.3.3  แขนงวชิาการแสดงดนตรี  
    1.  ยกเลิกรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา 
     2.  ยา้ยไปหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 4 รายวชิา  
     3.  ยา้ยมาจากหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 1 รายวชิา  

     4.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 18 หน่วยกิต แขนงวชิาการแสดงดนตรี 
      จ านวน 2 รายวชิา 

     5.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการสอนดนตรีจ านวน 2 รายวชิา 
     6.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษาจ านวน 4 รายวชิา 
     7.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการแสดงขบัร้องจ านวน 4 รายวชิา 
     8.  ตดัรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา 
    2.3.3.4  แขนงวชิาการสอนดนตรี  
     1. ยกเลิกรายวชิาจ านวน 9 รายวชิา 
    2.3.3.5  แขนงวชิาการดนตรีแจส๊ศึกษา  
    1.  เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 2 รายวชิา 
     2.  ยกเลิกรายวชิาจ านวน 3 รายวชิา 
     3.  ยา้ยไปหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 4 รายวชิา  

     4.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 8 หน่วยกิต แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 
      จ านวน 6 รายวชิา  
     5.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 16 หน่วยกิต แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 
      จ านวน 4 รายวชิา  
     6.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 4 หน่วยกิต แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 
      จ านวน 2 รายวชิา  

       



 
 
     7.  ตดัรายวชิา จ  านวน 27 รายวชิา 
    2.3.3.6  แขนงวชิาการผลิตดนตรี  
   1.  ยกเลิกรายวชิาจ านวน 3 รายวชิา 
   2.3.3.7  แขนงวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย  
   1.  ยกเลิกรายวชิาจ านวน 9 รายวชิา 
   2.3.3.8  แขนงวชิาการแสดงขบัร้อง  
   1.  ยา้ยไปหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 4 รายวชิา  
   2.  ยา้ยมาจากหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 1 รายวชิา  
   3.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษาจ านวน 5 รายวชิา 
   4.  ตดัรายวชิา จ  านวน 3 รายวชิา 
     2.3.4 หมวดวชิาชีพเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

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

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือนนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  42 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพ  58 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
       ก.วชิาชีพ-บงัคบั              52 หน่วยกิต          45 หน่วยกิต 
       ข.วชิาชีพ-เลือก               6 หน่วยกิต            3 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 
 

 



 
 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) วิทยาลยัดนตรี  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี  13 มกราคม 2559    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัดนตรี  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 



 
 

3.2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา                      
ท่ี  1  ปีการศึกษา 2549  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2550  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 134 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 
2.2  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดศึกษาทัว่ไปจาก 35 หน่วยกิตเป็น 30 หน่วยกิต 
2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 93 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต 

  แบ่งเป็น 
2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต  

เป็น 30 หน่วยกิต คือ  ยกเลิก จ านวน 1  รายวชิา  
2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต  จาก 60 หน่วยกิต  เป็น 69 หน่วยกิต  

ประกอบดว้ย 
2.3.2.1 วชิาชีพ-บงัคบั  ปรับเพิ่มหน่วยกิต จาก 45 หน่วยกิต  

เป็น 54 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 10 รายวชิา  
2) ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 8 รายวชิา  
3)  ปรับค าอธิบายรายวชิาจ านวน 3 รายวชิา   
4)  ปรับช่ือและค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   

     2.3.2.2 วชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุงรายวชิาและกลุ่มวชิาดงัน้ี   
          1)  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 8 รายวชิา แบ่งเป็น 

    ก. กลุ่มวชิาการจดัการงานบริการผูโ้ดยสารและท่า 
     อากาศยาน  จ านวน 3 รายวชิา  



 
 

    ข. กลุ่มวชิาการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ   
     จ านวน 5 รายวชิา   

   2)  ยกเลิกรายวชิาจ านวน 6 รายวชิา  แบ่งเป็น 
  ก. กลุ่มวชิาการจดัการงานบริการผูโ้ดยสารและท่า 
   อากาศยาน  จ านวน 3 รายวชิา   
  ข. กลุ่มวชิาการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ   

    จ านวน 3 รายวชิา   
   3)  ตดัออกรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
   4)  ยกเลิกกลุ่มวชิาจ านวน 4 กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

ก. กลุ่มวชิาการจดักิจกรรมพิเศษ 
ข. กลุ่มวชิาการจดัการธุรกิจน าเท่ียว 
ค. กลุ่มวชิาการจดัการการกีฬาและนนัทนาการเชิงพาณิชย ์
ง. กลุ่มวชิาการโรงแรมและภตัตาคาร 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 30 หน่วยกติ 
     -วชิาชีพ  60 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 
       ก.วชิาชีพ-บงัคบั  45 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 
       ข.วชิาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี  19  มกราคม 2559    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่วและการบริการ   
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี             
1  ปีการศึกษา  2549  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวชิา 
  ภาษาไทย 
  จาก หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว   
  เป็น  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ   
  ภาษาองักฤษ 
  จาก  Bachelor of Arts Program in Tourism Management 
  เป็น  Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management 
  2.2 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    

จาก ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการการท่องเท่ียว) 
เป็น ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ) 

  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  
  จาก Bachelor of Arts (Tourism Management) 
  เป็น Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Management)  
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  
  จาก ศศ.บ. (การจดัการการท่องเท่ียว) 
  เป็น ศศ.บ. (การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ) 
 
 



 
 

  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) 
  จาก B.A. (Tourism Management)  
  เป็น B.A. (Tourism and Hospitality Management) 
 2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนรวมจาก 134 หน่วยกิต เป็น 141 หน่วยกิต 
  1. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) และปรับจ านวนหน่วยกิต จาก  32  หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
  2. ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก  96  หน่วยกิต  เป็น  
105 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต 

 เป็น 27 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1.1  ยา้ยรายวชิามาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั จ  านวน 1 รายวชิา 
2.1.2  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา 
2.1.3  ปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา 
2.1.4  ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพบงัคบั จ  านวน 2 รายวชิา 

2.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 72 หน่วยกิต เป็น 78 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต 

เป็น 48 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับเปล่ียนดงัน้ี 

1) ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จ านวน 1 รายวชิา   
2) ยา้ยรายวิชามาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และปรับช่ือวิชา 

     จ านวน 2 รายวชิา  
3) ตดัรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา  
4) ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  
5) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา 
6) ยา้ยรายวิชามาจากกลุ่มวิชาชีพเลือก และปรับรหสัรายวิชา และ

     ค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  
7) ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพเลือก จ านวน 1 รายวชิา  
8) ปรับรหสัรายวชิา ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 4 วชิา  
9) ปรับช่ือวชิา และโครงสร้างหน่วยกิต จ านวน 1 วชิา 
10) ปรับช่ือวชิา จ  านวน 1 วชิา  
 



 
 

2.2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือกมีรายละเอียดการปรับเปล่ียน ดงัน้ี 
    กลุ่มวชิาธุรกิจน าเท่ียว 

1) ตดัรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  
2) ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา  
3) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา  
4) ยา้ยรายวชิามาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั จ  านวน 1 รายวชิา  
5) ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชีิพอ่ืน จ านวน 1 รายวชิา  
6) ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพบงัคบั จ  านวน 1 รายวชิา  
กลุ่มวชิาการจดักิจกรรมพิเศษ 
1) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา  
กลุ่มวชิาการจดัการกีฬาและนนัทนาการเชิงพาณิชย ์
1) ปิดกลุ่มวชิา 
กลุ่มวชิาการน าเท่ียว 
1) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา  
กลุ่มวชิาการท่องเท่ียวเพื่อนกัท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษ 
1) เปิดกลุ่มวชิาใหม่ 
2) ยา้ยรายวชิามาจากกลุ่มวชิาอ่ืน 2 รายวชิา  
3) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 6 รายวชิา  
กลุ่มวชิาการโรงแรมและภตัตาคาร 
1) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา  
2) ตดัรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา    
3) ปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา จ านวน 3 รายวชิา 
กลุ่มวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 
1) ตดัรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา  
2) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา  

 กลุ่มวชิาเลือกทางภาษา 
- ภาษาจีน 

1) ตดัรายวชิา จ  านวน 3 รายวชิา  
2) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา   

- เปิดกลุ่มวชิาภาษาภาษาอาหรับ 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(มคอ.1) 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 
ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 27 หน่วยกติ 
     -วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 78 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-บงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต              42 หน่วยกิต            48 หน่วยกิต 
        วชิาชีพ-เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต              15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 
        วชิาเลือกภาษา ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต              15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 

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



 
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่อง 

เท่ียวและการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  29 มกราคม 2559    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา     

การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
 วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การจดัการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2549 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 129 หน่วยกิต  เป็น 138 หน่วยกิต 
2.2  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 93 หน่วยกิต  เป็น  102 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  
1) ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา   
2) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา    

2.2.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับหน่วยกิตจาก 69 หน่วยกิต เป็น 78 หน่วยกิต  
 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. วชิาชีพ-บงัคบั  
1.1 ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต 
1.2 ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 8 รายวชิา 
1.3 เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 11 รายวชิา                    

    2. วชิาชีพ-เลือก  
       -  กลุ่มวชิาการโรงแรม 

1) ยกเลิกรายวชิา จ านวน 7 รายวชิา   
2)  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 8 รายวชิา   

- กลุ่มวชิาภตัตาคาร 
1) ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 3 วชิา   
2) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา   



 
 

 - กลุ่มวชิาการจดัการกิจกรรมพิเศษ  
  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา   
3. วชิาเลือกทางภาษา  
 - กลุ่มวชิาภาษาจีน  
  1) ตดัรายวชิา จ านวน 3 รายวชิา    
  2) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา   
4. วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต รายวิชา HOS 494 สหกิจศึกษาส าหรับ

ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต   
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(มคอ.1) 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 
ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการ และพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกติ 
     -วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 78 หน่วยกิต 
      วชิาชีพ-บงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต           33 หน่วยกิต         42 หน่วยกิต 
      วชิาชีพ-เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต         15 หน่วยกิต 
      วชิาเลือกทางภาษา ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต         15 หน่วยกิต 
      วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต           6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

 จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 



 
 

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

 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรม
และภตัตาคาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  29  มกราคม 2559    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการโรงแรมและภตัตาคาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.2.12 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ 

 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    
คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529 ต่อมาได้ปรับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
   2.2 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 
    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

3. ปรับค าอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 
   2.3 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต  
   2.4 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต  
    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปรับปรุงเน้ือหาและช่ือวชิา 1 รายวชิา 
2. เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา 

2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
1. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 1 รายวชิา 
2. ตดัรายวชิาอก 1 รายวชิา 

 
 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 



 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา   

การจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.13 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
 คณะบริหารธุรกจิ   
    
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   
   
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
   2.2 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 
    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

3. ปรับค าอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

   2.3 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต  
   2.4 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต  
    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปรับปรุงค าอธิบายวชิา 1 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

1. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 
 



 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการอุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.14 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
 คณะบริหารธุรกิจ 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2529  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

2.2 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 
2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
3. ปรับค าอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 
4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

   2.3 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต  
   2.4 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต  
    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปรับปรุงค าอธิบายวชิา 3 รายวชิา 
2. เปล่ียนช่ือรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา 
3. เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา          

2.5     กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
1. ปรับค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา 
2. เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา 
3. ยา้ยกลุ่มวชิา จ  านวน 3  รายวิชา 

 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 



 
 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ือง
ต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.15 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ 
   

ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)     
คณะบริหารธุรกิจ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531 ต่อมาได้ปรับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี  
 2.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
 2.2 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 
  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 
  2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
  3. ปรับค าอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 
  4. เปล่ียนรหสัวชิาใหม่ 1 รายวิชา 
 2.3 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต 
 2.4 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต   
  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
  1. เปิดรายวชิาใหม่  3  รายวชิา 
  2. ยกเลิกรายวชิา  2 รายวชิา 
 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
  1. ยกเลิกรายวชิา   3  รายวชิา 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 
 
 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาว ิชาการตลาด  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 
 



 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การตลาด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.16 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  คณะบริหารธุรกิจ    
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ    
    
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531 ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรัลลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับ ดงัน้ี 
  1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 
  2. เปิดรายวชิาใหม่ 1  รายวชิา 
  3. ปรับค าอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 
  4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 
 2.3 กลุ่มวชิาชีพ มีการปรับ ดงัน้ี 
  1. กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 
   - ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 
   - เปล่ียนช่ือรายวชิา 2 รายวชิา 
   - เปล่ียนช่ือรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา 2 รายวชิา 
   - เปิดรายวชิาใหม่ 5 รายวชิา 
   - ยกเลิกรายวชิา 4 รายวชิา 
  2. กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
   - ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 
   - ตดัรายวชิาออก 6 รายวชิา 
 
  
    
 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและ       

การลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 



 
 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

การเงินและการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

3.2.17 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 คณะบริหารธุรกิจ   
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   

 
ขอ้เทจ็จริง 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 
2540  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2549   และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต  เดิม 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 
  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 
2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 
4. ปรับรหสัวชิา 1 รายวชิา 

2.3 กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต โดยมี 
  รายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 
   - ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา 4 รายวชิา 
  2. กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
   - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 
 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต         6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ือง
ต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

3.2.18 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
 คณะบริหารธุรกิจ   
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   

    
ขอ้เทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต  เดิม 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 
  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 
2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 
4. ปรับรหสัวชิา 1 รายวชิา 

2.4 กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต โดยมี 
  รายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   - ปรับช่ือรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา 
   - ปรับค าอธิบายรายวชิา 4 รายวชิา 
   - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
  2. กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
   - เปิดรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา 
   - ยกเลิกรายวชิา 5 รายวชิา 

 
   
 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ          

โลจิสติกส์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 



 
 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558 วนัท่ี  26 พฤศจิกายน  2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา   

การจดัการโลจิสติกส์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 3.2.19 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 คณะบริหารธุรกิจ   
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ   
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2554 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก  32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
 2.2 ปรับลดจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 
  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 
2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
3. ปรับค าอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 
4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

2.3 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
1. วชิาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 
- เปล่ียนช่ือรายวชิา 6 รายวชิา 
- ปรับค าอธิบายรายวชิา 2 รายวชิา 
-  เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
- ยา้ยกลุ่มวชิาจากกลุ่มวชิาชีพ-เลือก ยา้ยมาเป็นวชิาชีพ-บงัคบั จ  านวน 1 รายวชิา 

2. กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 
 -    เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา 
 -    ยา้ยกลุ่มวชิาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ยา้ยมาเป็นวชิาชีพ-เลือก จ านวน 1 รายวชิา 

     
 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา 2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 
         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 

คา้ปลีก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 



 
 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558 วนัท่ี  26 พฤศจิกายน  2558    
 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา    

การจดัการธุรกิจคา้ปลีก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตร  :  
  3.3.1 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  คณะนิติศาสตร์ 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
   คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติปิดด าเนินการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากตั้งแต่เปิดด าเนินการในปีการศึกษา 2555 ไม่มีนกัศึกษา
สมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการ หลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต   (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 

 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.3.2 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยันานาชาติจีน 
   

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 
 

ข้อเทจ็จริง 
   วทิยาลยันานาชาติจีน ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากตั้งแต่เปิดด าเนินการในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนกัศึกษา
สมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 

 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 



 
 

3.3.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกจิโลก 
  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
   

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีน

และอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ข้อเทจ็จริง 
   วิทยาลัยนวตักรรมสังคม ขออนุมัติปิดด าเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากในปีการศึกษา 2558 
ไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและ

อาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 

 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นช่ือสาขาวชิา 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิา จ  านวน 1 หลกัสูตร ดงัน้ี 

    จาก หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์  
    (Bachelor of Communication Arts Program in Convergence Journalism)  

 เป็น หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั  
  (Bachelor of Communication Arts Program in Digital Journalism)  
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. วทิยาลยันิเทศศาสตร์ ไดข้อปรับปรุงหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสาร
ศาสตร์ โดยเปล่ียนช่ือสาขาวิชา เป็น สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และไดเ้สนอต่อสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2557   วนัท่ี 19  พฤศจิกายน  2557    

2. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดเ้สนอหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อรับทราบและใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร    
 3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  โดยมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัช่ือสาขาวิชา
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ และไดเ้สนอใหส้ านกังานราชบณัฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจดัท าพจนานุกรม
ศพัทนิ์เทศศาสตร์ ไดบ้ญัญติัศพัท ์Convergence Journalism เป็น วารสารศาสตร์อภิสาร  นั้น 
 4. วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดน้ าขอ้สังเกตดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา    ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นพอ้งกนัวา่ ค  าว่า 
“วารสารศาสตร์อภิสาร”  เป็นค าใหม่มาก และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางดา้น
ส่ือสารมวลชน ดงันั้น คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ใชค้  าวา่ วารสารศาสตร์ดิจิทลั  (Digital Journalism) น่าจะ
เหมาะสมกวา่ เน่ืองจากเป็นค าท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย  

   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง การออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 
   



 
 

ข้อพจิารณา 
มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวิชาตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ี 

ไดผ้่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3  
กุมภาพนัธ์ 2559 

 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอเปล่ียนช่ือสาขาวชิา   ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 
  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ   

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  เพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการทูตและการ
ต่างประเทศ  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  มีความประสงคข์อแต่งตั้ง นายสมปอง  สงวนบรรพ ์เพื่อปฏิบติั
หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ 
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 

ข้อพจิารณา 
  การขออนุมัติแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  เม่ือวนัพุธท่ี  4 
พฤศจิกายน 2558 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ ง นายสมปอง  สงวนบรรพ์ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบการแต่งตั้งต่อไป 
 



 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
  3.6.1 หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
       

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
       

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
       

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
       

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546     แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550    ระบุวา่  “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
          
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

       
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2550     ระบุวา่    “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.4 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม   
 สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม        
    
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม สถาบนัอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยติุธรรม 

       
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)     แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2550    ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม สถาบนัอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยติุธรรม เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.5 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาต)ิ วทิยาลยันานาชาติจีน     
       

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 

       

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2550    ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติจีนเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.6 หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก     
       

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

       

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546     แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2550   ระบุวา่    “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 



 
 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

     

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา  34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   ระบุวา่    “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.8 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย  สาขาวชิาออกแบบภายใน  สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์ และ สาขาวชิาแฟช่ันดีไซน์   คณะศิลปะและการออกแบบ  

               

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย  สาขาวชิาออกแบบภายใน สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิา
ออกแบบผลิตภณัฑ ์และ สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ 

     

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา  34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550    ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 

 
ข้อพจิารณา 

 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย  สาขาวชิาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภณัฑ์ และ สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  คณะศิลปศาสตร์    
               

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  คณะศิลปศาสตร์   
            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา  34 (6)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550    ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.10 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์   
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   
            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2550   ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.11 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์   
      

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   
            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา  34 (6)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2550   ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 



 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.12 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  (หลกัสูตรเปิดใหม่) 
 สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  
               

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนัอาชญา
วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550    ระบุวา่    “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนั
อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.13 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาตจวทิยา (หลักสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรเปิดใหม่) 
  วทิยาลยัแพทยศาสตร์   
 
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาตจวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2550    ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรเปิดใหม่) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6.14 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์  (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะวทิยาศาสตร์ 
 
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะวทิยาศาสตร์ 

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง
นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา  34 (6)     แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546     แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2550    ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์(หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร :   
  3.7.1   หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
       

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

 ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงาน
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ  านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. สุพตัรา  ประดบัพงศ ์

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานตีพิมพ ์ และจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา แผน
วทิยานิพนธ์ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัมีมากกวา่ 2 คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2558  วนัท่ี  2  ธนัวาคม 2558 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.2   หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
        
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ใน
การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   
จ  านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. ศรีสมร  พุม่สะอาด 

   และ  การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า     
5 คน แต่ไม่เกิน 8  คน  จ านวน   1  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. สมชนก  ภู่อ าไพ 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ    
5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   
ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4  พฤศจิกายน 2558 

 
 



 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.3    หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
          
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ขยาย ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน  จ านวน      
1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. วลัลภา  เฉลิมวงศาเวช 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานวจิยัตีพิมพ ์ 1  เร่ือง (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2558  วนัท่ี  2  ธนัวาคม 2558 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
 
 
 
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกล 
 ทางอนิเทอร์เน็ต) วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    
   
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    

 
ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

 ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหา 
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ  านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. รศ.ดร. สานนท ์ ฉิมมณี 
 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานตีพิมพ ์   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   
ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  
วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2558  วนัท่ี  2  กนัยายน 2558 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  
วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  



 
 

   

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.5  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
       

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ  านวน  3  คน ดงัน้ี 

1. ดร. สุมาลี สวา่ง 
2. ดร. กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 

3. ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของ
อาจารย ์ (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2558  วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.6  หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ  คณะบริหารธุรกจิ   

    

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 

หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการ
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ใน
การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   
จ  านวน  2  คน ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. รุจาภา  แพง่เกสร 
2. ดร. ณกมล  จนัทร์สม 

   และ  การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า     
5 คน แต่ไม่เกิน 8  คน  จ านวน   1  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. พฒัน์  พิสิษฐเกษม 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ    
5 ปีท่ีผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร           

การจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558   

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร     
การจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ 



 
 

 
ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
   
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการ
ขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน  จ านวน   
4  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ.ดร. อ าภาพร  นามวงศพ์รหม 
2. ดร. วารินทร์  บินโฮเซ็น 
3. ดร. น ้าออ้ย  ภกัดีวงศ ์
4. ผศ.ดร. นิภา  กิมสูงเนิน 

  
   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็น
ภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   
 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน  2558 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 



 
 

 
ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.8   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก    
          
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก    

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ า หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่  5 คน แต่ไม่เกิน 
10 คน จ านวน   2  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. ประสาน  ตั้งยนืยงวฒันา 
2. ผศ. ดร. สุรีย ์ ศุภลกัษณ์นารี  

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมี
เกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี    
ผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2558 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 
 
 
    



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.9 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ   
    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ   

    
ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ
งานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จ านวน 3 คน  ดงัน้ี 

1. รศ. พิศประไพ  สาระศาลิน 
2. รศ. สุวทิย ์ รัตนานนัท์ 
3. รศ. ไพจิตร  อ่ิงศิริวฒัน์  

   ทั้ งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดีคณะศิลปะและการ
ออกแบบ และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ี
เป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2558 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลป

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ   
 
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.10  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร์    
       

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์    
 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร 
มหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์ ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่  5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ  านวน  1  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. อมรรัฎค ์ เจริญโชติธรรม  
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ   
5 ปีท่ีผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4  พฤศจิกายน 2558 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.11   หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต  คณะนิติศาสตร์   
       

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  
และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ  านวน  2  คน ดงัน้ี 

1. ดร. สุรพล  ศรีวทิยา 
2. ดร. ญาดา  กาศยปนนัท ์

   และ  การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน 
แต่ไม่เกิน 8  คน  จ านวน   1  คน  ดงัน้ี 

1. ศ. ดร. สมปอง  สุจริตกุล 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย
มีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี  
ผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตร 

มหาบณัฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2558 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร            

นิติศาสตรมหาบณัฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์ 

 
ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.12 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลยัดนตรี     
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี    

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรดุริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี     ท่ีได้รับอนุมัติโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงาน ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ  านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ผศ.ดร. วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้ 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย
มีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี  
ผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ า หลักสูตร                

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559  วนัท่ี  13 มกราคม 2559 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร              

ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี 
 
 
 
 
 
    



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.13 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   
 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  

 
ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ท่ีไดรั้บ
อนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ  านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. วศิณ  ชูประยรู 
 

   และ  การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน 
แต่ไม่เกิน 8  คน  จ านวน   1  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. โกวทิ รพีพิศาล 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย
มีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี  
ผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร          

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       
ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559    
วนัท่ี  13 มกราคม 2559 

 



 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร        

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

 
ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.14   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกจิโลก วิทยาลยันวตักรรมสังคม     
       

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่  5 คน นั้น 
   ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่            
เกิน 10 คน   จ  านวน  2  คน ดงัน้ี 

1. รศ. ดร. สังศิต  พิริยะรังสรรค ์
2. รศ. วทิยากร  เชียงกูล 

 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย
มีเกณฑ์ท่ีน ามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจ านวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี  
ผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร       

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  
กุมภาพนัธ์ 2559 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร   
  

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร จ านวน  28  หลกัสูตร  
 
ข้อเทจ็จริง 

1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้งเป็นผูมี้
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่ง
นอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ  านวนและคุณวฒิุของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร
หน่ึงหลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1 ปริญญาโท อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอย่างน้อย    
3 คน และอาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั 
มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้ง
มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

2.2 ปริญญาเอก  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 
และอาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า



 
 

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ในการน้ี วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขออนุมัติปรับรายช่ืออาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน  28  หลกัสูตร  
ดงัน้ี 

1. หลกัสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์   
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะศึกษาศาสตร์     
2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  คณะศึกษาศาสตร์   
3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะวทิยาศาสตร์   
4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์  

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2554)  คณะวทิยาศาสตร์     
5. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  
6. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะบริหารธุรกิจ       
7. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
8. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบดั  
  (ฉบบัปี พ.ศ.  2559) คณะกายภาพบ าบดั  
9. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์   
10. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์   
11. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  สถาบนัการบิน 
12. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัดนตรี   

  13. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัดนตรี 
14. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร   
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยอีาหาร   



 
 

15. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยอีาหาร    
16. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
17. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
18. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
19. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
20. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
21. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
22. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบท และการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
23. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
24. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการแสดง     

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
25. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์    

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
26. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์  
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์        
27. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการตลาด  
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
28. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)     

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 
 



 
 

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

 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาชีพเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานักบินพาณชิย์ 
 (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  สถาบันการบิน      

 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน 
 

ข้อเทจ็จริง 
  สถาบนัการบิน มีความประสงค์ ขอเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ -เลือก (เพิ่มเติม) ของ
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2558)  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้และ
ทกัษะเก่ียวกบัการบิน ระบบ และอุปกรณ์ในการควบคุมเคร่ืองบิน จ านวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 
  CPD 161 เคร่ืองฝึกบินจ าลอง  3(3-0-6)  
   (Flight Simulator) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
นกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี  6/2558  วนัพุธท่ี  2 กนัยายน 2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
นกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 



 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
(ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
 

ข้อเทจ็จริง 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  มีความประสงคข์อเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
(ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  เพื่อใหน้กัศึกษามีทางเลือกในการศึกษาดา้นภาษาเพิ่มข้ึน  จ  านวน 3  รายวชิา ดงัน้ี 

SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1  3(2-3-6)   
   (Spanish for Everyday Communication I) 

SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2  3(2-3-6) 
 (Spanish for Everyday Communication II) 
SPN 110 ภาษา และวฒันธรรมสเปนเพื่อการส่ือสาร 3(2-3-6) 

 (Spanish Language and Culture for Communication) 
 

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

ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) ไดผ้่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559  วนัพุธท่ี  13 มกราคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  เพื่อให้
มหาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 



 
 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.11 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  Universiti Tenaga Nasional, Malaysia      
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  Universiti Tenaga Nasional, Malaysia   
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  Universiti Tenaga 
Nasional, Malaysia โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ความร่วมมือทางดา้นคณาจารยแ์ละการให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษา
ปริญญาโท  การแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา งานวิจยัและกิจกรรมการสอน  การเขา้ร่วมสัมมนาวิชาการ 
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ส่ือส่ิงพิมพ ์และอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัวิชาการ รวมถึงการตีพิมพ ์ โครงการแลกเปล่ียนส าหรับ
นกัศึกษา และ ความร่วมมือดา้นอ่ืนท่ีทั้งสองสถาบนัเห็นวา่เหมาะสม 
  2.   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั  
มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
Universiti Tenaga Nasional, Malaysia 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.12 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  Nanyang Polytechnic, Singapore   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  Nanyang Polytechnic, Singapore   
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กบั  Nanyang Polytechnic, 
Singapore โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ การแลกเปล่ียนบุคลากร คณาจารย ์นกัศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ  การพฒันา
โครงการร่วมกนั  แลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประสานงานผา่นหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีท าร่วมกนั   
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
Nanyang Polytechnic, Singapore   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.13 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  University of Seoul, Korea    
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  University of Seoul, Korea    
    

ข้อเทจ็จริง 
  1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กบั  University of Seoul, 
Korea โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนบุคลากร คณาจารย ์และนกัศึกษา การพฒันาโครงการวิจยั แลกเปล่ียน
ขอ้มูล เอกสาร และส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประสานงานผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีท า
ร่วมกนั 
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
University of Seoul, Korea    
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.14 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh   
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กบั  Daffodil International 
University, Dhaka, Bangladesh โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  การท าวิจยั โครงการพิเศษท่ีท าร่วมกนั การแลกเปล่ียน
คณาจารย ์ โครงการแลกเปล่ียนต่างๆ รวมถึง การแลกเปล่ียนแหล่งขอ้มูลเช่น ขอ้มูลในหอ้งสมุด 
  2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Daffodil 
International University, Dhaka, Bangladesh   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.15 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  Hai Yuan College, Kunming  Medical University   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  Hai Yuan College, Kunming Medical University   
    

ข้อเทจ็จริง 
  1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กบั  Hai Yuan College, 
Kunming Medical University โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  แลกเปล่ียนนกัศึกษา แลกเปล่ียนบุคลากร ความร่วมมือ
ทางดา้นงานวจิยั ความร่วมมือทางดา้นการประชุมวชิาการ รวมถึง โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Hai 
Yuan College, Kunming Medical University   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.16 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  Our Lady of Fatima University, Philippines   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  Our Lady of Fatima University, Philippines   
    

ข้อเทจ็จริง 
  1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั  Our Lady of Fatima University, Philippines  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนนกัศึกษา แลกเปล่ียน
คณาจารย ์บุคลากร ความร่วมมือดา้นโครงการวจิยั การจดัประชุมวชิาการ และโครงการฝึกอบรมระยะสั้น 
  2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Our 
Lady of Fatima University, Philippines   
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.17 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan 
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  Fukuoka Foreign 
Language College, Fukuoka, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  การแลกเปล่ียนบุคลากร คณาจารย ์ นกัศึกษา  และ 
ผูท้รงคุณวฒิุ   ความร่วมมือดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาโครงการวิจยั   การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสารทาง
วชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความร่วมมือ 
  2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  
Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.18 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  Swansea University, Wales, UK.  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  Swansea University, Wales, UK. 
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กบั  Swansea University, 
Wales, UK. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  ความร่วมมือทางด้านงานวิจยั การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางวิชาการ การ
แลกเปล่ียนทุนการศึกษา การพฒันาบุคลากร การพฒันาโครงการท่ีเก่ียวกบัการศึกษานานาชาติ  การแลกเปล่ียน
นกัศึกษาระยะสั้น การพฒันาโครงการดา้นการศึกษาร่วมกนั และการสนบัสนุนทางดา้นการจดัสัมมนาเชิงปฎิบติั
การร่วมกนั 
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  
Swansea University, Wales, UK. 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.19 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  
  University of Canberra, Australia 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  University of Canberra, Australia 
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กบั  University of Canberra, 
Australia โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ การแลกเปล่ียนนกัศึกษา และการไดรั้บปริญญาบตัรจาก UC ตามเง่ือนไขท่ี
กล่าวไวใ้นขอ้ตกลง   
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  
University of Canberra, Australia 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.20 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต 
 กบั Institut Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต  กบั  Institut Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong 
    

ข้อเทจ็จริง 
   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ Institut Culinaire Disciples 
Escoffier Asia LTD, Hong Kong โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การแลกเปล่ียนนกัศึกษา และการแลกเปล่ียนบุคลากร 
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Institut 
Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.21 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง (Agreement) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั   
  Department of  Biotechnology, Research Institute of Biotechnology and   Environment,  
  Nong Lam University 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  Department of Biotechnology, Research Institute of  Biotechnology and   Environment, 
Nong Lam University 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้การท าบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่ง คณะวิทยาศาสตร์ 
กบั Department of Biotechnology, Research Institute of Biotechnology and  Environment, Nong Lam 
University โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  การพฒันากิจกรรมและการแลกเปล่ียน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การพฒันาการ
วจิยัร่วมกนั การแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละบุคลากรในกิจกรรมทางวชิาการ การแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละบุคลากร
ในการประชุมทางวชิาการ รวมถึงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Department of Biotechnology, Research Institute  of Biotechnology and Environment, Nong Lam 
University 
 
 
 
 



 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.22  เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต   กบั   
  Vancouver Film School (VFS), Canada 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง 
มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั Vancouver Film School (VFS), Canada  
   
ข้อเทจ็จริง 
    1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง
มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Vancouver Film School (VFS), Canada โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ แลกเปล่ียนนกัศึกษา 
กิจกรรมทุนการศึกษา  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น โครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน 3+1 (เรียนในประเทศไทย 3 ปี 
ท่ี VFS 1 ปี )  แลกเปล่ียนและความร่วมมือทางด้านการสอน การประชุมวิชาการ และการสัมมนา  การ
แลกเปล่ียนคณาจารยเ์พื่อการสอนและการวิจยั การจดังานสัมมนาและการประชุมวิชาการ การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญ
ในการเป็นท่ีปรึกษาโครงการ รวมถึงการแลกเปล่ียนระยะสั้นเพื่อการสังเกตการณ์และการพฒันาโครงการ   
 2.   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง (Articulation Agreement) ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต  
กบั Vancouver Film School (VFS), Canada 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.23 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต   กบั   
  Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลง (Articulation Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง
มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
แลกเปล่ียนนกัวจิยัและคณาจารย ์ แลกเปล่ียนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี และ/หรือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
การท าวิจัยร่วมกันและการจัดประชุมทางวิชาการ แลกเปล่ียนข้อมูล ส่ือตีพิมพ์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
จุดประสงคท์างวชิาการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีอาจมีการตกลงกนัโดยสถาบนัท่ีลงนามทั้งสองฝ่าย  
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง (Articulation Agreement) ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั  Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.24 เร่ือง การท าความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรัยรังสิต กบั 
  Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  
Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนนกัศึกษา 
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Graduate 
School of Health Sciences Gunma University, Japan   
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.25 เร่ือง การท าความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรัยรังสิต กบั 
  The University of Northampton, U.K.    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั The 
University of Northampton, U.K. 
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั The University of Northampton, U.K. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การแลกเปล่ียนบุคลากรทางดา้นการวิจยั และ
การสอน การแลกเปล่ียนนกัศึกษา การพฒันาโครงการวิชาการและวิชาเรียนร่วมกนั กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสองสถาบนั
มีความสนใจร่วมกนัในดา้นวชิาการหรือวจิยัทางดา้นเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ 
 2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั The 
University of Northampton, U.K. 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.26 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ     
  มหาวทิยาลัยรังสิต  กบั ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ   
กบั ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
  

ข้อเทจ็จริง 
  1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง คณะศิลปะและการ
ออกแบบ กบั  ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

1) ประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการพฒันาสร้างสรรค์งาน

ศิลปหัตถกรรมดว้ยมุมมอง และความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อน าไปสู่

การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑสู่์ความร่วมสมยั และสมยันิยม 

2) ความร่วมมือส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมในดา้นต่างๆ ระหวา่งกนั อาทิ การ
ประกวดผลิตภณัฑ์ การร่วมจดันิทรรศการ การแลกเปล่ียนองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวตักรรม เป็นตน้ 

3) ประสานความร่วมมือทางการศึกษา คน้ควา้ การวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ในงานท่ี
เก่ียวข้อง อาทิ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน องค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรม วฒันธรรม 
ตลอดจนการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารทางวชิาการ และการเผยแพร่องคค์วามรู้ 

4) ความร่วมมือส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้งานศิลปหตัถกรรม 
ผา่นการจดักิจกรรม หรือส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 

5) ความร่วมมือในการส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ดา้นการอนุรักษ ์และสืบสานงานศิลปหตัถ 
กรรมต่อไปอยา่งย ัน่ยนื 

 2.   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวทิยาลยัรังสิต   กบั ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.27 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง (Agreement) ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ 
  มหาวทิยาลัยรังสิต  กบั โครงการพฒันาด้านสาขาวชิาเซรามิก กลุ่มวสัดุศาสตร์  และ   
  สาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง 
     

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ   
กบั โครงการพฒันาดา้นสาขาวชิาเซรามิก กลุ่มวสัดุศาสตร์ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

ข้อเทจ็จริง 
1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดก้ารท าบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะศิลปะแบะการออกแบบ 

กบั โครงการพฒันาดา้นสาขาวชิาเซรามิก กลุ่มวสัดุศาสตร์ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   
1) ด าเนินการจดัท าโครงการอบรมเชิงวิชาการและปฏิบติัการร่วมกนั โดยจดัให้เป็นกิจกรรม

เสริมหลกัสูตร เซรามิกหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ด าเนินการแลกเปล่ียนอาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้

เน้ือหาของหลกัสูตรเซรามิกหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) ด าเนินการจดักิจกรรมด้านวิชาการ เช่น ประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การอบรม

สัมมนาและงานสร้างสรรคร่์วมกนั  
4) ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา

ระหวา่งสถาบนัและองคก์รภายนอก 
  2.  สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวทิยาลยัรังสิต   กบั โครงการพฒันาดา้นสาขาวชิาเซรามิก กลุ่มวสัดุศาสตร์ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.28 เร่ือง การน าเกณฑ์ WFME และ เกณฑ์ EdPEx  ของ กสพท มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพ  
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการน าเกณฑ์ WFME และ เกณฑ ์ EdPEx ของ กสพท มาใชใ้นการ
ตรวจประเมินคุณภาพ    
 
  

ข้อเทจ็จริง 
   ด้วย กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับแจง้จากส านักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง การน าเกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global 
Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision ของ กสพท ไปใช้ในการตรวจประเมินหลกัสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต และสามารถน าเกณฑ์ EdPEx ไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในระดบัคณะ และสถาบนัของ
โรงเรียนแพทยท่ี์อยู่ในกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี การน าเกณฑ์ดงักล่าวไปใช้ในการประกนั
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550  ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน   
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการน าเกณฑ์ WFME และ เกณฑ ์ EdPEx ของ กสพท มาใชใ้นการตรวจประเมิน
คุณภาพ     
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.29 เร่ือง ขออนุมัติปรับค่าหน่วยกติ ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2559 

ค าขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงค์ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต ระดบัปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2559  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบันกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตร (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตคร้ังน้ี  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559 วนัพุธท่ี 20  มกราคม 2559  เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าหน่วยกิต ระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.32 เร่ือง ขอนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่ 
 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติค่าหน่วยกิตส าหรับหลักสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่         
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์ 

    และโทรทศัน ์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

3,500.00 

242,500.00 

2.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค  คณะรังสีเทคนิค 

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

 รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

 ค่าฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี วชิาละ 

 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

4,000.00 

7,500.00 

10,000.00 

681,200.00 

3.  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต   สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

 รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

2,400.00 

4,000.00 

377,400.00 

4.  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี  วทิยาลยัดนตรี 

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

 รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

 ค่าบ ารุงหอ้งปฏิบติัการ private วิชาละ 

 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

2,500.00 

5,000.00 

10,000.00 

521,000.00 

 
 

 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรฯ ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 วนัพุธท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่  
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 

 


