
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2560 
วนัพุธที ่  21   มิถุนายน   2560 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
11. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  กรรมการ 
12. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์  กรรมการ 
13 ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
14. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
15. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
16. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ผู้ลาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
3. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์   กรรมการ 
4. นายเชิญพร  เตง็อ านวย    กรรมการ 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 
 



 
 

3.1 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
   3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์    ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550  
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 63 หน่วยกิต เป็น 60 หน่วยกิต 
  2.2 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  
   -   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา 
   -   ตดัรายวชิา จ  านวน 5 รายวิชา 
  2.3 หมวดวชิาบงัคบั ปรับหน่วยกิต จาก  24 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต  
   -   ตดัรายวชิา จ  านวน 1 รายวิชา 
  2.4 หมวดวชิาเลือก 
   -   ตดัรายวชิา จ  านวน 2 รายวิชา 
   -   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แบบ 2.1  (ส าหรับผู้จบปริญญาโท) 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 
 - 

24 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
- 
- 

21 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 63 หน่วยกติ 60 หน่วยกติ 



 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุง  และใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี  13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.2  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์     
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)    สถาบนั

รัฐประศาสนศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2546  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2549 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
      จาก 39 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต 
     2.2   หมวดวชิาพื้นฐาน 2 รายวชิา ยา้ยเป็นหมวดวชิาบงัคบั  
     2.3 หมวดวชิาบงัคบั  
      -   ตดัรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา  
      -   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา  
     2.4 หมวดวชิาเลือก 
      - แผน ก แบบ ก2 ปรับเพิ่มหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 
      - แผน ข ปรับเพิ่มหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต   
      -   ตดัรายวชิา จ านวน 13 รายวชิา  
      -    เพิ่มรายวชิาในหมวดวชิาเลือก จ านวน 6 รายวชิา  
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
- หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

- 
12 หน่วยกิต 

 
- 

21 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ข 
- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
6 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
- 

21 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี  13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 



 
 

3.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปี
การศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2552 และ 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 เปล่ียนรหสัวชิา จาก ITE เป็น DIT 
  2.2 แบบ 2.1 ปรับจ านวนหน่วยกิต ดงัน้ี 
   -   หมวดวชิาบงัคบั จาก 6 หน่วยกิต  เป็น 3 หน่วยกิต 
   -   หมวดวชิาเลือก จาก 6 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 
  2.3 แบบ 2.2 ปรับจ านวนหน่วยกิต ดงัน้ี 
   -   หมวดวชิาบงัคบั จาก 15 หน่วยกิต  เป็น 3 หน่วยกิต 
   -   หมวดวชิาเลือก จาก 9 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  
(เน้นการท าดุษฎนีิพนธ์) 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท    
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
หมวดวชิาบงัคบั  6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี    
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
หมวดวชิาบงัคบั  15 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก  9 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไดผ้่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2560 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.1.4  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
      

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา 2544  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2547  2550 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
      - เปล่ียนช่ือวชิา  จ  านวน 2 รายวชิา 
      - เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  
     2.2 หมวดวชิาเลือก 
      -   แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา กลุ่มวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
       จ านวน 1 รายวชิา  
      -    เปล่ียนช่ือวชิา กลุ่มวชิาการจดัการระบบฐานขอ้มูล จ านวน 1 รายวชิา 
      - เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 5 รายวชิา แบ่งเป็น 
       1) กลุ่มวชิาการจดัการระบบฐานขอ้มูล  1 รายวชิา 
       2) กลุ่มวชิาการจดัการเครือข่าย 2 รายวชิา 
       3) กลุ่มวชิาการพฒันาโปรแกรมประยกุตซ์อฟตแ์วร์  2 รายวิชา   
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
- หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 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  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุม  3/2560 วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2560 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.1.5  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ได ้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตร
ในปีการศึกษา 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  

 จาก  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  

Master of Science Program in Information Technology Management 
(Internet-based Distance Education) 

 เป็น  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และ 
  สารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
  Master of Science Program in Computer and Information Management  
  (Internet-based Distance Education) 
2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  
 จาก  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  :  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
    (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  : Master of Science  
     (Information Technology  Management) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ)   
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  : M.S. (Information Technology Management) 
 
 



 
 

 เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
    (การจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Master of Science  
     (Computer and Information Management) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.S. (Computer and Information Management) 
2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต 

     2.4 เปล่ียนรหสัวชิาจาก ITM เป็น CIM ในบางวชิาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่ือสาขาวชิา 
     2.5 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  
      -  เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา 
      -  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
     2.6 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 18  หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
     2.7 หมวดวชิาเลือก 
      - ยกเลิกกลุ่มวชิา จ  านวน 2 กลุ่มวชิา คือ  
       1) กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
       2) กลุ่มวชิาการจดัการสมยัใหม่ 
     2.8 เปล่ียนรหสัวชิาวทิยานิพนธ์ 
     2.9 เปล่ียนรหสัวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
      2.10 เปล่ียนรหสัวชิาการสอบประมวลความรู้ 
 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาบงัคบั      
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 
- 

15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ข  
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาบงัคบั      
หมวดวิชาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
- 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
- 

15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2560 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)   วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.1.6  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  คณะศึกษาศาสตร์ 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1  เพิ่มคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา 

         1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  หรือวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  จากสถาบนัการศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรับรอง   หรือ 
เป็นไปตามเกณฑก์ารรับสมคัรของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
                     2)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร และ/หรือผลการเรียนเฉล่ียวิชาเอก
ไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 
       3) มีความสามารถทางภาษาองักฤษเป็นไปตามเกณฑ์การรับสมคัรของสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 
 2.2  หมวดรายวชิาเสริมพื้นฐาน 
        ปรับรายวชิา  จาก ENG 500 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
                  เป็น ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก  แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาแกน 
หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
 18  หน่วยกิต* 
15  หน่วยกิต 
17  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

 
18  หน่วยกิต* 
15  หน่วยกิต 
17  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 50 หน่วยกิต 50 หน่วยกิต 
*ไม่นบัหน่วยกิต 



 
 
 

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

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2560 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 
  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์  
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตร  
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  จ  านวน 4 รายวิชา เพื่อตอบสนองปัญหา
สังคมในปัจจุบนั และเป็นการเรียนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงมือปฏิบติั ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ ต่อไป   โดยมี
รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 1. MTH 681  ความเป็นผูป้ระกอบการส าหรับนกัเทคนิคการแพทย ์   3(3-0-6) 
   (Entrepreneurship for Medical Technologist) 
 2. MTH 682 วทิยาการขอ้มูลส าหรับเทคนิคการแพทย ์ 3(3-0-6) 
    (Data Science for Medical Technology) 
 3. MTH 691 เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุในมนุษย ์ 3(3-0-6) 
   (Human Assisted Reproductive Technology) 
 4. MTH 692 เทคนิคปฏิบติัการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุในมนุษย ์ 3(3-0-6)
   (Human Assisted Reproductive Technology in laboratory) 
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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



 
 

ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาเลือก หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิค
การแพทย ์หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ  วทิยาลยันานาชาติ 
 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ  วทิยาลยันานาชาติ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 วทิยาลยันานาชาติ มีความประสงคจ์ะขอปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป    
    

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ  วิทยาลยันานาชาติ  เพื่อ
น าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 



 
 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงคจ์ะขอเปิดรายวชิาภาษาเกาหลีระดบัเบ้ืองตน้ และระดบั 
กลาง จ านวน 9 รายวชิา เพื่อใหน้กัศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาลยั/คณะต่างๆ ท่ีสนใจไดเ้ลือกลงทะเบียน
เรียนเป็นวชิาเลือกเสรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป นอกเหนือจากรายวชิาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานใน
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 KOR 121  ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
  (Korean I) 

 KOR 122  ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5)  
         (Korean II) 

 KOR 223  ภาษาเกาหลี 3  3(2-2-5)  
         (Korean III) 
 KOR 224  ภาษาเกาหลี 4  3(2-2-5)    
         (Korean IV) 

 KOR 321  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี  3(2-2-5)  
         (Korean Reading and Writing) 

 KOR 341  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี  1   3(2-2-5)    
(Korean Listening-Speaking I) 

 KOR 342  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี  2   3(2-2-5)    
         (Korean Listening-Speaking II) 

 KOR 314  วฒันธรรมเกาหลี   3(3-0-6)    
         (Korean Culture) 

 KOR 315  ภาพยนตร์และดนตรีเกาหลีผา่นส่ือร่วมสมยั   3(3-0-6)             
         (Korean Movies and Music through Contemporary Media) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
    

 
 
 



 
 

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

ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี   ส านักงานวเิทศสัมพนัธ์ 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี ของส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ 
   
ข้อเทจ็จริง 
 ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มีความประสงคข์อเปิดรายวชิาเลือกเสรี จ  านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
   IRS 102  ความรู้เบ้ืองตน้การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5) 
                  (Introduction  to  Passage to  ASEAN) 
  IRS 103  การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5)  
   (Passage to ASEAN Journey) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาเลือกเสรี ของส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
   
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน  8  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  
  1.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ านวนและคุณวฒิุของอาจารย ์ ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 
นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง 
หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1 ปริญญาโท 
1.1.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน 

1.1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1.2 ปริญญาเอก  
 1.2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน 

 1.2.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา    



 
 

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้ง
เป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลกัสูตร
ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

ในการน้ี วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน 8 หลกัสูตร  
ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  
คณะศึกษาศาสตร์  

2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  
(ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  คณะศึกษาศาสตร์ 

3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะบริหารธุรกิจ    
4. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ    
5. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   
 คณะบริหารธุรกิจ   
6. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์
7. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
8. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์     

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 



 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
  สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ในการขยายภาระงานท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน  จ านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. ศรัณย ์ ธิติลกัษณ์ 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีหลกัฐานท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุมติั  คือ  ในรอบ  5 ปีท่ีผา่นมา   มีทุนวิจยัจากภายนอกมหาวิทยาลยั
จ านวน 7 ทุน  และมีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่จ านวน 4 บทความ (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี 5 เมษายน 2560 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาสุขภาพระหว่างประเทศ  
  (หลกัสูตรนานาชาติ)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
   
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา
สุขภาพระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา
สุขภาพระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นตน้ไป  เน่ืองจากเง่ือนไขการท า
ความร่วมมือทางวิชาการ กบั The School of Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University 
ประเทศสวเีดน เพื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษาจากทั้ง 2 สถาบนั ส้ินสุดลง   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาสุขภาพ
ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ   
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่น าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  และสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
  คณะศึกษาศาสตร์ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  และ
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
            
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 แกไ้ขเพิ่มเติม    
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  และ
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   
  สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ 
    
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ
บริการ 
            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ
บริการเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.13 เร่ือง ขออนุมัตกิารรับรองวิทยฐานะ ของมหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการรับรองวทิยฐานะ   
 

ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ี กฎกระทรวง  การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง
ด าเนินการให้สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558   โดยมีหลกัสูตรปรับปรุง   จ  านวน 114 หลกัสูตร  และหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ 
จ  านวน 5 หลกัสูตร  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 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 
 การขอรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.14 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2559 
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก  
ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน  3  คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   3  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2559 
1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
2.  สาขาวชิาการศึกษา 2 

รวม 3 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 2         
ปีการศึกษา 2559   จ  านวน  3  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.15 เร่ือง ขอยกเลกิการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  วทิยาลยัแพทยศาสตร์  
 
 ตามท่ี วทิยาลยัแพทยศาสตร์ ไดป้รับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 
4/2559 เม่ือวนัพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  และเสนอใหแ้พทยสภาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ นั้น 
 
 ขณะน้ี แพทยสภาไดอ้อกประกาศ ท่ี 12/2560 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/
ปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และรับรองสถาบนัผลิตแพทย ์ ลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 ทางวทิยาลยั
แพทยศาสตร์ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควร ตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารขอ
เปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และรับรองสถาบนัผลิตแพทย ์ ฉบบัดงักล่าว วทิยาลยั
แพทยศาสตร์ จึงขอยกเลิกการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจะ
ใชห้ลกัสูตรเดิม (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) ต่อไปก่อน จนกวา่วทิยาลยัแพทยศาสตร์จะท าการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่      
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์ ของแพทยสภาต่อไป  
 
 ทั้งน้ี  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑม์าตรฐาน ต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 


