
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2560 
วนัพุธที ่  20    กนัยายน   2560 

ณ ห้องประชุมช้ัน 5   ห้อง A 503  อาคารพฆิเนศ  (Student Center) (ตึก 6)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

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

ผู้ลาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 
4. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์   กรรมการ 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 
 



 
 

3.1  เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร        
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวทิยาศาสตร์    
 

ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  
คณะวทิยาศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
 1.1  เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การพฒันาผลงานวจิยัและแกไ้ขปัญหาทางเคมีประยกุตท์ั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ 
 1.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญด้านเคมี
ประยกุต ์   
 1.3 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีวิจารณญาณ มีการประเมินตนเอง มีความใฝ่รู้ พร้อมท่ี
จะติดตามความกา้วหน้าทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี แล้วน ามาประยุกต์ใช้ไดด้ว้ยตนเอง และศึกษาเพิ่มเติม
อยา่งต่อเน่ืองในระดบัปริญญาท่ีสูงข้ึน   
 1.4 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้ งความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และ
คุณธรรมในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชากร และสังคมโดยรวมของประเทศชาติต่อไป 
 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก1 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 

36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

9 หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



 
 

  3. จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  3  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 3 คน  และ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 2 คน มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 2 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน 
อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  2  
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
  

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2560  วนัพุธท่ี  2  สิงหาคม 2560 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาเคมีประยกุต ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)    คณะวทิยาศาสตร์     เพื่อน าเสนอส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.2 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.2.1  เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์    
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2557 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1  แกไ้ขรหสัวชิาทุกวชิา จาก EDU เป็น EDA 
   2.2  ยกเลิกแผนการเรียน ดงัน้ี 
    2.2.1 แผน ก แบบ ก1 (ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์) 
    2.2.2 แผน ข (ศึกษารายวชิาและท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ) 
   2.3  ปรับแผนการเรียน แผน ก แบบ ก2 โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ดงัน้ี 
    2.3.1  แผนการเรียนท่ี 1  ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา/ 
     ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    2.3.2 แผนการเรียนท่ี 2  ไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา/ 
     ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   2.4 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
     2.4.1  แกไ้ขรหสัวชิาจ านวน 2 รายวชิา           
    2.5  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาบงัคบั เป็น หมวดวชิาแกน 
     2.5.1 ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต เป็น  9  หน่วยกิต 
     2.5.2  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 5 รายวชิา   
     2.5.3 เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน  3 รายวชิา    
    2.6  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาเลือก เป็น หมวดวชิาเฉพาะดา้น  
      2.6.1 ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก  9 หน่วยกิต เป็น  
       - แผนการเรียนท่ี 1 เรียน  18  หน่วยกิต   
       - แผนการเรียนท่ี 2 เรียน  15  หน่วยกิต 
           



 
 

       2.6.2 ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 14  รายวชิา  
    2.6.3  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2  รายวชิา  

    2.6.4  แกไ้ขรหสัวชิาและค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา 
   2.7  หมวดวทิยานิพนธ์ แกไ้ขรหสัวชิา  
     จาก  EDU 695  วทิยานิพนธ์   เป็น  EDA 699 วทิยานิพนธ์  

   2.8 เพิ่มหมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพส าหรับแผนการเรียนท่ี 1 และเปิดรายวชิาใหม่ 
     จ านวน 1 รายวชิา                     
    

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2557  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที ่1: 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
   หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต - 
หมวดวชิาแกน - - 9 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก  9 หน่วยกิต - 
หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 18 หน่วยกิต 
หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - 3 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที ่2) 
ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
    หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต  
หมวดวชิาแกน - - 9 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต  
หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 15 หน่วยกิต 
หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - - 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 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 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2560 วนัท่ี  2 สิงหาคม 2560 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์   

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์    

 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาว ิชาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 
2548  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2557 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 แกไ้ขรหสัวชิาทุกวชิา จาก EDC เป็น ECI 
  2.2  ยกเลิกแผนการเรียน ดงัน้ี 
   2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์) 
   2.2.2  แผน ข (ศึกษารายวชิาและท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ) 
  2.3 ปรับแผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ดงัน้ี 
   2.3.1 แผนการเรียนท่ี 1  ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 
   2.3.2 แผนการเรียนท่ี 2  ไม่ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 
  2.4  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
    2.4.1 แกไ้ขรหสัวชิาจ านวน 2 รายวชิา  
   2.5  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาบงัคบั เป็น หมวดวชิาแกน 
    2.5.1  ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต  เป็น  9  หน่วยกิต 
    2.5.2  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา   
    2.5.3  เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน 3 รายวชิา   
    2.6  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาเลือก เป็น หมวดวชิาเฉพาะดา้น  
     2.6.1  ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็น  
      - แผนการเรียนท่ี 1  เรียน   18  หน่วยกิต 
      - แผนการเรียนท่ี 2  เรียน   15  หน่วยกิต 
      2.6.2  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 26  รายวชิา   
    2.6.3  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3  รายวชิา     
    2.6.4  แกไ้ขรหสัวชิาและค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 3  รายวชิา 
  2.7  หมวดวทิยานิพนธ์ แกไ้ขรหสัวชิา  
    จาก  EDC 699  วทิยานิพนธ์ เป็น  ECI 699 วทิยานิพนธ์     



 
 

  2.8  เพิ่มหมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพส าหรับแผนการเรียนท่ี 1 และ 
    เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2  รายวชิา   
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   
ปีการศึกษา  2557  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก 2  
(แผนการเรียนที ่1: ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
   หมวดวชิาบงัคบั - 12 หน่วยกิต - 
หมวดวชิาแกน - - 9 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก  12 หน่วยกิต - 
หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 18 หน่วยกิต 
หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - 6 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2  
(แผนการเรียนที ่2: ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
    หมวดวชิาบงัคบั - 12 หน่วยกิต  
หมวดวชิาแกน - - 9 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 12 หน่วยกิต  
หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 15 หน่วยกิต 
หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - - 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 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 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2560 วนัท่ี  2 สิงหาคม 2560 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์   เพื่อน าเสนอต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
 

ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2548  2553 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 164 หน่วยกิต  เป็น 154 หน่วยกิต 
    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
     หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
     2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 126 หน่วยกิต  เป็น 118 หน่วยกิต 
     2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต  
       เป็น 17 หน่วยกิต  
      2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 93 หน่วยกิต   
       เป็น 92 หน่วยกิต 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 
     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 



 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2561 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 118 หน่วยกติ 
     -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  24 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
     -  วชิาชีพ-บงัคบั    93 หน่วยกิต   92 หน่วยกิต 
     -  วชิาชีพ-เลือก       9 หน่วยกิต      9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ 164 หน่วยกติ 154 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 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2560 วนัท่ี  2 สิงหาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวทิยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560    

ค าขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 

ข้อเทจ็จริง 
   คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมติัปรับแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษา
เพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล
ในปัจจุบนั 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 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต      
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560    ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต      
ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี  2 สิงหาคม 2560 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตร
บณัฑิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560    
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
  
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.4  เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ า 
  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์
ประจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
  ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ านวน 1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. ดลฤทยั  บุญประสิทธ์ิ 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา มีผลงานวิจยั  มีผลงานตีพิมพ์และมีผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี    
ดร. ดลฤทยั บุญประสิทธ์ิ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาจ านวน 6 คน 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)   
ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.5  เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ า 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 
  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการ
ต่างประเทศ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยาย
ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จ านวน 1  คน 
ดงัน้ี 

1. ผศ.ดร. วชิญาณี  โอชา 

 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีหลักฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา มีผลงานวิจัย  โดยได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก             
มีผลงานตีพิมพ ์และมีผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี ผศ.ดร. วชิญาณี โอชา เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาจ านวน  10 คน 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อพจิารณา 
 การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดผ้า่นการ
พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี            
5 กรกฎาคม 2560 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

 



 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6  เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ า 
  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร์   
    
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์
ประจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
  ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ
งานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จ านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. นิภาพร  เฉลิมนิรันดร 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละมีผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมี 
ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน 4 คน 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 
 การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี  2  สิงหาคม 2560 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  เพิม่เติม 
 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
เพิ่มเติม 
 
ข้อเทจ็จริง 
 สถาบนั Gen.Ed.   มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชา  ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2556) กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ เพิ่มเติม จ านวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 
 RSU  107  การพฒันาชุมชน 3(2 -2-5) 

  (Community  Development) 
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) เพิ่มเติม 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.8  เร่ือง  ขออนุมัติเปิดรายวชิาเสริมพื้นฐานหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวิชาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะขอเปิดรายวิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาท่ีสนใจ สามารถเลือก
เรียนเป็นวชิาเสริมพื้นฐาน และน าไปปรับพื้นฐานความรู้ให้สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาของหลกัสูตรดงักล่าว 
จ านวน 3 วชิา ดงัน้ี 

 1. BIT 500 เทคโนโลยชีีวภาพเบ้ืองตน้ 4(3-3-8)   
               (Fundamental of Biotechnology) 

 2. BIT 501 เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร 4(3-3-8)   
   (Agricultural Biotechnology) 

 3. BIT 502 เทคโนโลยกีารหมกัทางการเกษตรและ   4(3-3-8) 
   ของเหลือทิ้งทางการเกษตร  

   (Fermentation Technology from Agricultural and  
   Waste Products) 

(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  
   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดรายวิชาเสริมพื้นฐาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.9 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 

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. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   
คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

2. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 

คณะศิลปะและการออกแบบ 

3. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

4. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   
     คณะทศันมาตรศาสตร์    
 5. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  คณะพยาบาลศาสตร์   
 6. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา)  (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  คณะพยาบาลศาสตร์   
 7. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   
  คณะเทคโนโลยอีาหาร 
  8. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 (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 าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.10 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

            

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 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.11 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวทิยาลยั   
ค าขอ 
    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยั   
 

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 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บณัฑิตวิทยาลยั เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.12 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

  (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ 
ค าขอ 
    มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 

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 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.13 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานักบินพาณชิย์  สถาบันการบิน 
 
ค าขอ 
    มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน 
 
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 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานักบินพาณิชย์  สถาบันการบิน เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.14 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 
  สาขาวชิาภาพยนตร์และวดีิทัศน์  สาขาวชิาส่ือสารการแสดง สาขาวชิามัลติมีเดีย 
  สาขาวชิาส่ือสารการตลาด สาขาวชิาส่ือสารการกฬีา และ  
  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 

 

ค าขอ 
    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทศัน์   
สาขาวิชาส่ือสารการแสดง สาขาวิชามลัติมีเดีย  สาขาวิชาส่ือสารการตลาด สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา และ 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 
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 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทศัน์   
สาขาวิชาส่ือสารการแสดง สาขาวิชามลัติมีเดีย สาขาวิชาส่ือสารการตลาด สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา และ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.15 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์  
   (หลกัสูตรเปิดใหม่)  สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม    
ค าขอ 
    มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรเปิดใหม่)  สถาบนัอาชญา
วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม    

            

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 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรเปิดใหม่)  สถาบนัอาชญา
วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม   เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.16 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จ านวน  28  คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  28  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2559 ภาคฤดูร้อน/2560 รวม 

1.  สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 9 1 10 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 10 1 11 

3.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 4 - 4 

4.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 2 

5.  สาขาวชิาการศึกษา - 1 1 

รวม  24 4 28 

 
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   และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จ านวน  28  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 3.18.1 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั กรมพฒันาฝีมือแรงงาน   
   

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน   
 

ข้อเทจ็จริง 
  1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กบั กรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน  โดยมีขอ้ตกลงท่ีจะร่วมมือกนัด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.1 บูรณาการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร 
บุคลากร อาคารสถานท่ี รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมยัใหม่ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาฝีมือแรงงาน 

 1.2 ร่วมกนัส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาฝีมือแรงงาน หรือจดัการเรียนการสอน
ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการพฒันาทกัษะในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคตใหแ้ก่นกัศึกษาใหมี้ทกัษะฝีมือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาดแรงงาน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความพร้อมและ
เป็นไปตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัตามภารกิจท่ีเหมาะสม 

 1.3 ส่งเสริมและให้ค  าแนะน าแก่มหาวิทยาลัยในการพฒันาฝีมือแรงงานให้แก่
นกัศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา และการขอรับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 1.4 ร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ และติดตามผลการด าเนินงานตามบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือฉบบัน้ี 

 1.5 ร่วมด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนั 
2.   สาระส าคญัในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด           

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
    จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี 3/2559   วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  
ท่ีประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 



 
 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม  2560  เรียบร้อยแลว้      
 
ข้อเสนอ 
   เห็นสมควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน   
   
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.2  เร่ือง บันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
   Kanagawa University, Japan      
   

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยั
รังสิต กบั  Kanagawa University, Japan   
   

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ กบั Kanagawa 
University, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา คณาจารย ์และนกัวิจยั  พฒันางานวิจยัและการ
ประกอบกิจกรรมในโครงการร่วมกนั รวมถึงแลกเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ทางวชิาการและขอ้มูลอ่ืนๆ 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย รังสิต ด า เ นินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั  Kanagawa University, Japan  เม่ือวนัท่ี 22  มีนาคม  2560  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยั
รังสิต กบั Kanagawa University, Japan   
 
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.3  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
   Saint Vincent's College, Philippines      
   

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Saint Vincent's College, Philippines   
  

ข้อเทจ็จริง 
   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Saint Vincent's College, 
Philippines  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
   -  แลกเปล่ียนวฒันธรรมส าหรับนกัศึกษา 

 - สร้างความร่วมมือในการพฒันางานวจิยัตามความตอ้งการของอาเซียนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

 - สร้างความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานอาเซียนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

   - จดัท าโครงการส าหรับคณาจารยผ์า่นโครงการแลกเปล่ียนคณาจารยภ์ายใต ้
    ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัทั้งสองฝ่าย 
  - สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรมดา้น

อาชีวศึกษาและการรู้หนงัสือแก่ชุมชนท่ีถูกลิดรอนสิทธ์ิ 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด       
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบนั 
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Saint Vincent's 
College, Philippines  เม่ือวนัท่ี 22  พฤศจิกายน 2559  เรียบร้อยแลว้ 
      



 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Saint Vincent's College, Philippines   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.4  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Full Sail University, Florida, 
   U.S.A.   
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Full Sail University, Florida, U.S.A.   
   

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Full Sail University, 
Florida, U.S.A.  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
   - ร่วมมือกันด้านการศึกษา การท าวิจัย การฝึกอบรม การพฒันา และการเปิด

ประเด็นการอภิปรายเพื่อความรู้ความเขา้ใจ 
   - ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย หลกัสูตร

คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย จะไดรั้บการอนุมติัให้เขา้ศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท 
สาขาการออกแบบเกม หลงัจากท่ีนกัศึกษาผา่นขอ้ก าหนดการรับสมคัรแลว้ 

 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย รังสิต ด า เ นินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Full Sail 
University, Florida, U.S.A.    เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม2559  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Full 
Sail University, Florida, U.S.A.   
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.5  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
   Dublin Institute of Technology, Ireland   
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Dublin Institute of Technology, Ireland   
   
ข้อเทจ็จริง 
   1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั  Dublin Institute of 
Technology, Ireland  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   -  แลกเปล่ียนนกัศึกษา คณาจารย ์นกัวจิยั และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
   -  ท าโครงการวจิยัร่วมกนั 
   - การบรรยายและการจดัสัมมนา 
   - แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารทางวชิาการ 
   - พฒันาและเผยแพร่โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับผูค้นทัว่โลก 
 - ส่งเสริมความร่วมมือดา้นวชิาการอ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย รังสิต ด า เ นินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯได้ด าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Dublin 
Institute of Technology, Ireland    เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Dublin Institute of Technology, Ireland   
 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.6  เร่ือง บันทกึข้อตกลง ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Murdoch University, Australia 
    

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  Murdoch 
University, Australia 
   

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง กบั Murdoch University, Australia โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาความสัมพนัธ์ทวภิาคีและความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาท่ีท าใหเ้กิดคุณค่าทาง
วฒันธรรม ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ และการสร้างมิตรภาพอนัดีระหวา่งสถาบนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั สถาบนั     
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 
มหาวทิยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Murdoch University, Australia 
 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2560  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Murdoch 
University, Australia 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.30  น.  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.18.7  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
   National University of Kaohsiung, Taiwan   
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
National University of Kaohsiung, Taiwan   
   

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั National University of  
Kaohsiung, Taiwan  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ จดัท าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  ในรูปแบบปริญญาร่วม 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย รังสิต ด า เ นินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  National 
University of Kaohsiung, Taiwan  เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ
National University of Kaohsiung, Taiwan   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.18.8  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Fo Guang University, 
   Taiwan   
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั     
Fo Guang University, Taiwan   
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Fo Guang University, 
Taiwan  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ แลกเปล่ียนนกัศึกษา แลกเปล่ียนคณาจารย ์ เจา้หน้าท่ี และแลกเปล่ียนวสัดุ
วทิยาศาสตร์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการท าวจิยัร่วมกนัและการน าเสนอผลงานวจิยั   
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย รังสิต ด า เ นินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Fo Guang University, Taiwan เม่ือวนัท่ี 
11  พฤศจิกายน  2559  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั  Fo  Guang  University, Taiwan 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 



 
 

3.18.9  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั China Medical  
   University, Taiwan 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
China Medical University, Taiwan   
   
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั China Medical University, 
Taiwan  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   -  แลกเปล่ียนนกัศึกษา 
   - แลกเปล่ียน อาจารยแ์ละนกัวิจยัเพื่อไปศึกษาและวจิยั 
   - โครงการวจิยัร่วมในสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์
   - มีส่วนร่วมในการประชุม สัมมนา และกิจกรรมระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการ

ยอมรับจากทั้งสองฝ่าย 
 - แลกเปล่ียนขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์และขอ้มูลอ่ืน ๆ   

 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมไดมี้มติมอบอ านาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั สถาบนั 
การศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือด าเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 
มหาวทิยาลยัฯไดด้ าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั China Medical 
University, Taiwan   เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั China 
Medical University, Taiwan   
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.10  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Coe College, Iowa, U.S.A.  
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Coe College, Iowa, U.S.A. 
   
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Coe College, Iowa, U.S.A. 
โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  - การแลกเปล่ียนนกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากร 
  - โครงการท่ีมีการพฒันาร่วมกนั 
  - การพฒันาโครงการวจิยั 
  - การแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศ เอกสารและวสัดุต่างๆ 
  - การประสานงานผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการท าโครงการร่วมกนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย รังสิต ด า เ นินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Coe College, 
Iowa, U.S.A. เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม2559  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Coe 
College, Iowa, U.S.A. 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.11  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Inha University, Korea 
   

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Inha University, Korea 
   
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Inha University, Korea 
โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  - แลกเปล่ียนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 
  - แลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัวิจยั 
  - กิจกรรมการวจิยัร่วมกนั 
  - แลกเปล่ียนขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ 
  - การแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย รังสิต ด า เ นินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯได้ด าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Inha 
University, Korea  เม่ือวนัท่ี 8  มีนาคม 2560  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Inha 
University, Korea 
 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.12  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั  
   University of Economics and Law, Vietnam  
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
University of  Economics and Law, Vietnam  
   
ข้อเทจ็จริง 
   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั University of Economics 
and Law, Vietnam โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   -  การแลกเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีของสถาบนั 
   - แลกเปล่ียนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  
    - การพฒันาแผนการศึกษาและการปฏิบติังานร่วมกนั 
    - การพฒันาแผนงานวิจยัและจดัการประชุมวชิาการร่วมกนั 
  - การประสานงานผา่นส านกังานท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการท่ีท าร่วมกนั  
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบนั 
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั University of 
Economics and Law, Vietnam เม่ือวนัท่ี 31  มีนาคม  2560  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
University of Economics and Law, Vietnam  



 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.13  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั  
   มหาวทิยาลัยการแพทย์แผนจีนเทยีนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
มหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   
ข้อเทจ็จริง 
   1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั มหาวิทยาลยัการแพทย์
แผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   -  จดัการเรียนการสอนแพทยแ์ผนจีนดา้นการรักษาและการวจิยั 
   - ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทยแ์ผนจีนชั้นสูงร่วมกนั 
    - แลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัวิจยั 
    - พฒันาความร่วมมือดา้นวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      
ท่ีประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั สถาบนั 
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลยัฯได้ด าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั มหาวิทยาลยั
การแพทยแ์ผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
มหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.14  เร่ือง บันทกึข้อตกลงเบื้องต้นโครงการแลกเปลีย่น ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
   Kansai University, Osaka, Japan  
 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นโครงการแลกเปล่ียน ระหว่าง 
มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Kansai University, Osaka, Japan  

  
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โครงการแลกเปล่ียน กบั Kansai 
University, Osaka, Japan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   - แลกเปล่ียนนกัวชิาการ (อาจารย ์หรือ นกัวจิยั) 
   - แลกเปล่ียนนกัศึกษา (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท) 
   - แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารทางวชิาการ 
   - แลกเปล่ียนส่ือส่ิงพิมพท์างวชิาการ 
   - จดัท าโครงการวจิยัร่วม 
   - แลกเปล่ียนทางวชิาการอ่ืน ๆ ท่ีผา่นการตกลงของทั้งสองมหาวทิยาลยั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด       
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559     
ท่ีประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โครงการแลกเปล่ียน ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั Kansai University, Osaka, Japan เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม  2560  เรียบร้อยแลว้ 
      
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โครงการแลกเปล่ียน ระหวา่ง มหาวทิยาลยั
รังสิต กบั Kansai University, Osaka, Japan 
 



 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.18.15 เร่ือง บันทกึความร่วมมือทางวชิาการและวทิยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั  
   South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland 
    
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหว่าง 
มหาวทิยาลยัรังสิต กบั South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland 
   

ข้อเทจ็จริง 
   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการและวิทยาศาสตร์ กบั South-
Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  -  พฒันาและด าเนินโครงการทางการศึกษาร่วมกนั 
  - ด าเนินการวจิยั เขียนและเผยแพร่เอกสารท่ีมีขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการวจิยัร่วมกนั 
  - จดัการบรรยายและสัมมนาโดยศาสตราจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ 
  - แลกเปล่ียนอาจารยเ์พื่อการใหส้อน การสัมมนา การตรวจสอบความคืบหนา้ของ

งานและงานวจิยัของนกัศึกษาร่วมกนั 
- แลกเปล่ียนนกัศึกษาและนกัศึกษาทววิฒิุและจดัตั้งการฝึกงานอยา่งมืออาชีพแก่

นกัศึกษา 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมือ
อ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั สถาบนั 
การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลยัฯไดด้ าเนินการ ท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2560     
เรียบร้อยแลว้ 
 
 
      



 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560      

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จ านวน  1,168 คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารคณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มี
นกัศึกษาปริญญาตรี  จ านวน  1,168 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 
ภาคการศึกษาที ่ 
ฤดูร้อน/2560 

รวม 

1.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 85 85 
2.  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 6 6 
3.  คณะพยาบาลศาสตร์ - 2 2 
4.  คณะเภสชัศาสตร์ - 3 3 
5.  คณะกายภาพบ าบดั 3 18 21 
6.  คณะทศันมาตรศาสตร์ 1 - 1 
7.  คณะวทิยาศาสตร์ - 13 13 
8.  คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ - 6 6 
9.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 1 76 77 
10.  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร - 36 36 
11.  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ - 12 12 
12.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 2 2 
13.  คณะดิจิทลัอาร์ต 1 16 17 
14.  คณะศิลปะและการออกแบบ 34 69 103 
15.  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 1 279 280 
16.  คณะบริหารธุรกิจ - 177 177 
17.  คณะศิลปศาสตร์ - 131 131 
18.  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ - 68 68 
19.  คณะนิติศาสตร์ - 20 20 
20.  คณะเศรษฐศาสตร์ - 8 8 
21.  วทิยาลยัดนตรี - 11 11 
22.  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม - 26 26 
23.  คณะบญัชี - 9 9 



 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 
ภาคการศึกษาที ่ 
ฤดูร้อน/2560 

รวม 

24.  สถาบนัการบิน - 26 26 
25.  วทิยาลยันานาชาติ - 15 15 
26.  คณะรัฐศาสตร์ - 14 14 

รวม 41 1,128 1,169 

    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้" 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2   
ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จ านวน 1,168 คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560      
 

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จ านวน 208 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 208 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 
ภาคการศึกษาที ่ 
ฤดูร้อน/2560 

รวม 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 - 1 
2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 3 - 3 
3. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 1 - 1 
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ - 1 1 
5.  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 - 1 
6. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 10 11 
7. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม - 7 7 
8. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ - 5 5 
9. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 2 - 2 
10. สาขาวชิาการออกแบบ - 5 5 
11. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ - 5 5 
12. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ - 3 3 
13. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 37 24 61 
14. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ - 17 17 
15. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ  - 1 1 
16. สาขาวชิาบญัชี 1 - 1 
17. สาขาวชิานิติศาสตร์ 3 5 8 
18. สาขาวชิาดนตรี - 1 1 
19. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง   3 2 5 
20. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

5 5 10 

21. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 11 11 
22. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 1 2 



 
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 
ภาคการศึกษาที ่ 
ฤดูร้อน/2560 

รวม 

23. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา - 3 3 
24. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 1 6 7 
25. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา - 1 1 
26. สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 10 - 10 
27. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ - 2 2 
28. สาขาวชิารัฐศาสตร์ 1 15 16 
29. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ - 1 1 
30. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) - 6 6 

รวม 71 137 208 
    
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  2  
 ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จ านวน 208 คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 
 
 
  
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 


