
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2559 
วนัพุธที ่  22   มิถุนายน   2559 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
11. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์  กรรมการ 
12. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
15. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ผู้ลาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
3. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์   กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  กรรมการ 
5. นายเชิญพร  เตง็อ านวย    กรรมการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 



 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร  : 
3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม   
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยติุธรรม   
    
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   มีวตัถุประสงค์ในการขอเปิด
ด าเนินการ ดงัน้ี  
 1.1 เพื่อผลิตดุษฏีบณัฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหา และเป็น
ผูน้ าความคิดทั้งทางปฎิบติัและทางวิชาการในการน าองคค์วามรู้นวตักรรมทางอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยุติธรรมมาปรับประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรม และสังคมไทยในปัจจุบนัอย่างเป็น
รูปธรรม 
 1.2 เพื่อผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ ความสามารถในระดับสูงด้านการวิจัย 
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ เพื่อน ามาปรับใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อ
กระบวนการยติุธรรมตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
 1.3 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ผลิตดุษฎีบณัฑิตใหมี้คุณธรรม และจริยธรรมในวชิาชีพ 
และเป็นตน้แบบในการสร้างมาตรฐานใหก้บับุคลากรในกระบวนการยติุธรรม 
 1.4 เพื่อผลิตต าราหนงัสือ ผลงานทางวชิาการทั้งของคณาจารยแ์ละดุษฎีบณัฑิต 
 1.5 เพื่ อ เ ป็นเวทีแลกเป ล่ียนความคิดเ ห็น ส ร้าง เค รือข่ ายทางวิชาการใน
ระดบัอุดมศึกษาสถาบนัวจิยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศและระดบันานาชาติ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

รายละเอยีด 
แบบ 2.1 

เกณฑ์ฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

ศึกษารายวชิา ไม่นอ้ยกวา่    12  หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
   หมวดวชิาบงัคบั -               9 หน่วยกิต 
   หมวดวชิาเลือก -                6 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่   36 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 51  หน่วยกติ 

 
  3. จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  3  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 3 คน    โดยจะ
รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 15  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  5  
  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 าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  ไดผ้า่น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยติุธรรม  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยติุธรรม  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.2 หลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะพยาบาลศาสตร์    
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะพยาบาล
ศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
   ภายหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผูส้ าเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและ
คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.1 ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการขั้ นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจว ัตร
ประจ าวนั การป้องกนัภาวะแทรกซ้อนและอนัตรายต่างๆ และการฟ้ืนฟูสภาพ
ภายใตก้ารควบคุมของผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

1.2 ติดตามและบนัทึกความเปล่ียนแปลงอาการและอาการแสดงของโรค และความ
ต้องการของผูป่้วยและญาติ ตามท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภม์อบหมาย 

1.3 ช่วยจดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิงแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลท่ีไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้น 

1.4 ช่วยท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้ความควบคุมของผู ้
ประกอบวชิาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

1.5 มีทศันคติท่ีดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคล 
1.6 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในการปฏิบติังานร่วมกับผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ทีมสุขภาพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.7 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. 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 าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  
คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  
วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559)  คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 



 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 
3.2.1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยติุธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ไดรั้บอนุญาตให้เปิด
ด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  
    จาก  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
       Master of Public Administration Program in Criminology and Criminal 
     Justice Administration 
    เป็น  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
     Master of Arts Program in Criminology and Criminal Justice Administration 
   2.2   เปล่ียนช่ือปริญญา  
    จาก  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  (อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม) 

       Master of Public Administration (Criminology and Criminal Justice
 Administration)  

    เป็น  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  (อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม) 

       Master of Arts (Criminology and Criminal Justice  Administration) 
    2.3   ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก  39  หน่วยกิต  เป็น  36  หน่วยกิต 
    2.4   ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต  
     จาก  21  หน่วยกิต  เป็น  18  หน่วยกิต  
 
 



 
 

    2.5   หมวดวชิาบงัคบั  มีการปรับ ดงัน้ี 
     1)   ยกเลิกรายวชิา  2  รายวชิา  
      2)   ปรับรหสัวชิาแลว้ยา้ยรายวชิาจากหมวดวชิาเลือกมาเป็นหมวดวชิาบงัคบั  1 รายวชิา 
    2.6   หมวดวชิาเลือก มีการปรับ ดงัน้ี 
     1)   ปรับรหสัวชิาแลว้ยา้ยรายวชิาจากหมวดวชิาเลือกไปเป็นหมวดวชิาบงัคบั  1 รายวชิา 
     2)   เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 
     3)   เพิ่มรายวชิา 2 รายวชิา 

     4)   เปล่ียนช่ือวชิา 1 รายวชิา  

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ 2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
การสอบประมวลความรู้ 

 
 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 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 
   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยุติธรรม ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 5  เมษายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559 วนัท่ี  4  พฤษภาคม 2559 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรม เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 



 
 

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 14 รายวชิา 
            2.  เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขรายวชิา จ านวน 8 รายวชิา 
               3.  แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 5 รายวชิา 
           4.  เปิดรายวชิาใหม ่จ านวน 8 รายวชิา 
    5.  ยา้ยมาจากหมวดวชิาบงัคบัและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 
 
 
 
 
 



 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
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
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 เร่ือง  ขออนุมัตข้ิอบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559     
 

ค าขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2559 
 
ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อให้ขอ้บงัคบัฯ ดังกล่าว สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงขออนุมติัแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”   
  
ข้อพจิารณา 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย  การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  2559  ไดผ้า่นการ
พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี              
4 พฤษภาคม 2559 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559    เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
  
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559    

ค าขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 
 
ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นั้ น เพื่อให้ข้อบังคับฯ ดังกล่าว สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  จึงขออนุมติัแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี
พ.ศ. 2550  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2550 มาตรา 34 (2) ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    
 

ข้อพจิารณา 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 4 
พฤษภาคม  2559 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติข้อก าหนดมหาวิทยาลยัรังสิต  พ.ศ. 2559 

 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัขอ้ก าหนดมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2559 
 
ข้อเท็จจริง 
 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระของขอ้ก าหนดมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2553  
ดงันั้นเพื่อใหข้อ้ก าหนดมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั ฝ่ายวชิาการจึงขออนุมติัขอ้ก าหนดมหาวทิยาลยั
รังสิต พ.ศ. 2559 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2550  มาตรา 34 (2) ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    
 
ข้อพจิารณา 
 ขอ้ก าหนดมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2559 ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร ใน
การประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 20 เมษายน 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัขอ้ก าหนดมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2559  ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการ   
  เรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  ของ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ จ านวน 12 หลกัสูตร   
 
ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  จ านวน 12 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   
2. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
3. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  

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

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

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
6. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์  
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์        
7. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการตลาด  
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
8. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณา  
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
9. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิามลัติมีเดีย  
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
10. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา 
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
11. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบท และการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 



 
 

12. 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
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ของ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดังกล่าวขา้งต้น เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.7 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร : 
  3.7.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  คณะศึกษาศาสตร์    
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั  ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน   
จ านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. พิมพอุ์ไร ลิมปพทัธ์ 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย  
มีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานตีพิมพ ์ในปี พ.ศ. 2558  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี  30 มีนาคม 2559 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7.2  หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต    
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า  
หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต    

 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั  ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

 ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต   ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงาน
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน จ านวน 1 คน ดงัน้ี 

1. ศ. วฒันะ จูฑะวภิาต 

 ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพการท าวจิยัจ  านวน 1 ช้ิน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร      

ศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี  30 มีนาคม 2559 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   
ศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 

    
 
 
 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
  3.8.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมกฎหมายและการพฒันา  (หลกัสูตรเปิดใหม่) 
   คณะนิติศาสตร์    
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมกฎหมายและการพฒันา  (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะนิติศาสตร์ 

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การเปิดหลักสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมกฎหมายและการพฒันา   (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะนิติศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.2 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์    
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.4 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.5   หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  
          
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.6    หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม   
 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  และสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   
 วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   
          
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการ   สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์  และ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการ   สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์  และ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.7   หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์     
               
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.8   หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบัญชี   
          
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี   
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  3.8.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์    
        

 ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา    
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา   
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ  คณะศิลปศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.10   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น  สาขาวชิาอสิลามศึกษาและภาษาอาหรับ  
 สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  และสาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะศิลปศาสตร์    
        

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา    
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส
และสาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะศิลปศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา   
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส
และสาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะศิลปศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.11   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยแพทยศาสตร์      
    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  วทิยาลยัแพทยศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.12   หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม   
  คณะเภสัชศาสตร์   
          
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร
เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์   

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8.13   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์      
       
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์   

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
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 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.9 เร่ือง ขอปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร จ านวน  11  หลกัสูตร  
 
ข้อเทจ็จริง 

1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณสมบติัตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตรท่ี
เปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นควา้วิจยัในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ีสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย
หลกัสูตรไดใ้นเวลาเดียวกนั แต่ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีอาจารยผ์ูน้ั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตร  
“อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร อาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ยกเวน้ พหุวทิยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรไดอี้กหน่ึงหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสามารถซ ้ าไดไ้ม่เกิน 2 คน 

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ .ศ. 
2558  ดงัน้ี  

2.1 ปริญญาโท “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งน้อย 1 
รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  “อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร” จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

2.2 ปริญญาเอก   “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง



 
 

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  “อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร” จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน  11 หลกัสูตร  ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   

คณะวทิยาศาสตร์ 
 2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์  
 3. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2554) คณะบญัชี     
 4. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบญัชี     
 5. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะบญัชี 
 6. หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ 
   7. หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี  พ.ศ.2555) คณะเภสัชศาสตร์ 
   8. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 
   9. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
   10. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา)  (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
   11. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต (ฉบบัปี พ.ศ. 2554)  
    คณะดิจิทลัอาร์ต   

(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  เพื่อ
น าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิา ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
 

ข้อเทจ็จริง 
 สถาบนัภาษาองักฤษ มีความประสงค์จะขอเปิดด าเนินการเพื่อจดัการเรียนการสอนเสริม
รายวิชาภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต กรณีท่ีมีผลคะแนนสอบหรือมีคุณสมบติัไม่
ผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  จ านวน      
2 รายวชิา ดงัน้ี 

ENL 600 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษา 3(3-0-6) 
 หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 

 (Preparatory English for Graduate Students) 
ENL 601 ภาษาองักฤษส าหรับเสนอผลงานทางวชิาการ                          3(3-0-6) 

 (English for Academic Presentations) 
 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

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

ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมัติขออนุมัติเปิดรายวิชา ส าหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวชิา ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต   ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอ
เรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 



 
 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติปรับรหัสวชิา และค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษส าหรับ  หลกัสูตรบัณฑิตศึกษา 
     
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษส าหรับ
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
 
ข้อเทจ็จริง 
   สถาบนัภาษาองักฤษ ขออนุมติัปรับรหสัวชิา จาก  ENG  500  เป็น  ENL  500   และปรับ
ค าอธิบายรายวชิา โดยให้เร่ิมใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2559   ดงัน้ี 

เดิม ขอปรับใหม่ 

ENG 500 ภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 (English for Graduate Studies) 

ศึกษาและพฒันาทกัษะ ภาษาองักฤษโดยเนน้ท่ี
การพฒันาทกัษะการอ่าน การพฒันา การเขียนทางวชิาการ
เพื่อเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถ ในการอ่านภาษาองักฤษ 
เพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านโดยเฉพาะเอกสารทางวชิาการท่ี
เป็นทั้งศพัทเ์ทคนิคและท่ีไม่ใช่ เน้ือหาเอกสารท่ีใชน้ ามาจาก
หนงัสือพิมพ ์ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนงัสือ
ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาของนกัศึกษา 

Study and develop English language skills with 
the emphasis on reading comprehension   in content areas, 
academic writing to supplement student’s ability to read 
and understand technical as well as non-technical 
English.  Course materials will be taken from newspapers, 
journal articles, Internet websites as well as textbooks 
which are relevant to the student’s field of study. 

 

ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 (English for Graduate Studies) 
 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง และ
การอ่าน เพื่อจบัใจความส าคญัของเอกสารทางวชิาการท่ีใช้
ศพัทท์ัว่ไปและศพัทเ์ทคนิค การน าเสนอความคิดเห็นเชิง
อภิปราย และใหเ้หตุผลสนบัสนุนทั้งดา้นการพูดและการ
เขียน  
 Development of listening and reading skills to 
conceptualize main points of complex technical and non-
technical texts, skills in presenting viewpoints giving 
arguments and counter arguments both orally and in 
writing. 

 

 
 
 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมัติปรับรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  
พฤษภาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมัติการปรับรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษส าหรับหลักสูตร
บณัฑิตศึกษา  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 



 
 

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

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

ข้อเทจ็จริง 
 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีความประสงคจ์ะขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) 

ในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) เพื่อใหน้กัศึกษาได้
มีทกัษะทางดา้นการคิดวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา รวมถึงความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ ผ่าน
อุปกรณ์ภายนอกมาเป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการการเรียนรู้    จ  านวน  1  รายวชิา  ดงัน้ี 
  CIT 100 การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในงานสร้างสรรค ์ 3(2-2-5)  

 (Computer Application for Creative works) 

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

ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) ไดผ้า่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.13  เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ และบันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษา 
  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กับ Saint-Louis University Brussels, Belgium   
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษา ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Saint-Louis University Brussels, Belgium   
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงการ
แลกเปล่ียนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Saint-Louis University Brussels, Belgium  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนคณาจารย ์ นกัวิชาการและผูบ้ริหาร แลกเปล่ียนนกัศึกษา การพฒันาโครงการวิจยั
ร่วมกนั แลกเปล่ียนส่ือการสอน เอกสาร และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประสานงานผ่านส านกังานต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัโครงการท่ีท าร่วมกนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั 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 าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ และบนัทึกข้อตกลงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษา ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Saint-Louis University Brussels, Belgium   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.14 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
  Kyung Hee University, Korea (ต่ออายุ) 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
Kyung Hee University, Korea (ต่ออาย)ุ 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
Kyung Hee University, Korea (ต่ออาย)ุ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนบุคลากร แลกเปล่ียนนกัศึกษา พฒันา
หลกัสูตรการศึกษาร่วมกนั การท าวจิยัร่วมกนัระหวา่งสถาบนั การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และโครงการความ
ร่วมมืออ่ืนๆ ระหวา่งสถาบนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั 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 าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต Kyung Hee 
University, Korea (ต่ออาย)ุ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.15 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
 Stenden University Asia B.V. , และ Stenden University of Applied  Sciences (ต่ออายุ)  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง  ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Stenden 
University Asia B.V. , และ Stenden University of Applied   Sciences (ต่ออายุ)  
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Stenden 
University Asia B.V. , และ Stenden University of Applied  Sciences (ต่ออายุ) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียน
นกัศึกษา  
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั 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 ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Stenden University 
Asia B.V. , และ Stenden University of Applied Sciences (ต่ออาย)ุ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.16 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
 Graduate School of Engineering Chiba University, Japan  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง  ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Graduate School of 
Engineering Chiba University, Japan  
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Graduate 
School of Engineering Chiba University, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนบุคลากรและนกัวจิยั 
แลกเปล่ียนนกัศึกษา การท าวจิยั  การสัมมนา และการประชุมระหวา่งสถาบนั การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร
ร่วมกนั รวมถึงโครงการความร่วมมืออ่ืนๆ ระหวา่งสถาบนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง  ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั 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 ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Graduate School of 
Engineering Chiba University, Japan  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.17 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
  Teikyo Heisei University, Japan   
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Teikyo 
Heisei University, Japan   
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Teikyo Heisei 
University, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา แลกเปล่ียนบุคลากร  แลกเปล่ียนขอ้มูลทางวชิาการ 
และการท าวจิยั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง  ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั 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  ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Teikyo Heisei 
University, Japan   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.18 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
    University of Northern Colorado, U.S.A.   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ      
University of Northern Colorado, U.S.A.    
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
University of Northern Colorado, U.S.A.  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  แลกเปล่ียนนกัศึกษา   
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
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 าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั University 
of Northern Colorado, U.S.A.    
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.19 เร่ือง ขอนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่ 
 
 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติค่าหน่วยกิตส าหรับหลักสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่         
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
    สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายปีการศึกษาละ 
 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 

 
 

150,000.00 
450,000.00 

 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 


