
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2558 

วนัพุธที ่  18   กุมภาพนัธ์  2558 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

4. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

9. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 

10. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
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6. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  อธิการวทิยาลยัรัฐกิจ 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

10. ดร.ฐิติพงศ ์ นนัทาภิวฒัน์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 

11. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

12. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

13. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ 

14. นายวฒิุพล  อินทรเทว ี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

15. นายสุดสาคร   สุทธาวรรณ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป และเลขานุการอธิการบดี 

16. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.50  น. 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง     แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาค S    ปีการศึกษา 2557 

เน่ืองดว้ย   ในภาค S   ปีการศึกษา 2557   มีนกัศึกษาสถาบนัการบิน มหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก 

หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน

รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมี

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  17   คน   มีรายนามดงัน้ี 

ลาํดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล 

1 5401482 นางสาว สิรีธร    ลาวณัยเ์สถียร 

2 5406750 นาย กฤตธา     อภิสิทธิกุล 

3 5400515 นาย วริศ     พลาญทอง 
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4 5400583 นาย ทศวรรษ     บรมเจต 

5 5402749 นาย ณฐัพล    สุวรรณชาติกุล 

6 5403369 นาย พริสร    มงคลคาํแหง 

7 5405140 นาย สรวศิ   ปิยะกุลวรวฒัน์ 

8 5405251 นาย ณฐัวฒิุชยั    ชลธิชานนัทน์ 

9 5405628 นาย จิราย ุ   จิระปัญโชติ 

10 5400736 นาย สยามรัฐ    มะกรูดทอง 

11 5400830 นาย การันต ์    หวงัสะแล่ะฮ ์

12 5400890 นางสาว พิมพช์ฎา     กิจศรีโอภาส 

13 5402018 นาย ภูรี     วไิลแกว้ 

14 5403199 นาย อนนัต ์    สลิงบ้ี 

15 5403264 นาย อนุชา     สุเมธา 

16 5404861 นาย ณฐัพงษ ์    โคว้จนัทร์ 

17 5400780 นาย อานนท ์    ฉายารัตนศิลป์ 

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 6/2557   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบั ปริญญาตรี  ภาค S  ปีการศึกษา 2557  ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 6/2557  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาค S    ปีการศึกษา 2557  ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 12  มกราคม  2558 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่4/2557 

 วนัพุธที ่  19   พฤศจิกายน   2557 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  คร้ังที ่4/2557  โดย 

  ไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ

 ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

  3.1.1 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิาธุรกจิอุตสาหกรรมอาหาร   

     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิา

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยอีาหาร 

    

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  

คณะเทคโนโลยอีาหาร  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

   1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิตโดยมุ่งเน้นให้บณัฑิตสามารถนํา

ความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สามารถจดัการและควบคุม

กระบวนการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเป็นผลิตภณัฑ์อาหารหรือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาหารไดอ้ย่างมีคุณภาพ

และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถทาํงานดา้นบริหารจดัการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ไดต้ลอดจนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

   1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะและความชาํนาญในการวิจยัและการคน้ควา้ตลอดจนการ

พฒันาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนอนาคต 

   1.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพอนัเป็นกาํลังสําคญัต่อการ

พฒันาอุตสาหกรรมอาหารระดบัประเทศและระดบัสากลในอนาคต 
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   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท 5 คน  โดยจะรับนกัศึกษา

ปีการศึกษาละ 20  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  4   

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด” 

ข้อพจิารณา 

   การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ ต  สาขาวิชาธุรกิจ

อุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีอาหาร ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558  วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวชิาภาษา 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

 

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 

 

 30 หน่วยกติ 

   9  หน่วยกิต 

   3  หน่วยกิต 

  15  หน่วยกิต 

   3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

- วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

- วชิาชีพ 

ก. วชิาชีพ-บงัคบั 

ข. วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ                 86 หน่วยกติ 

                15 หน่วยกิต 

                71 หน่วยกิต 

                       59 หน่วยกิต 

                       12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 122 หน่วยกติ 
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   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีอาหาร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชา

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2558)  คณ ะเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะ ดังนี ้

1. หมวดที ่1  ข้อ 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วิทยาลยั/คณะฯ   หากไม่มีข้อมูล  ให้

ลบข้อนีอ้อก 

2. ขอให้เพิม่หัวข้อ กระบวนงานโลจิสติกส์  ในรายวชิา LGM 308 การบริการโลจิสติกส์      

หน้า 80 

3. แก้ไขคําผดิในคําอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ บรรทดัที ่2 หน้า 81 รายวชิา POM 205 

กระบวนการทางอุตสาหกรรม  จาก  ofengineering  เป็น of engineering 

4. ขอให้เพิม่เน้ือหาเกี่ยวกบั  มาตรฐานคุณภาพด้านอาหาร  การกาํหนดนโยบายคุณภาพ และ 

การตรวจประเมินคุณภาพ  หน้า 82  รายวชิา POM 309 การจัดการคุณภาพ  พร้อมทั้งแก้ไข

คําผดิในคําอธิบายรายวชิา ดังนี ้

  ภาษาไทย บรรทดัที ่2  แก้ไข  จาก  การศึกษาวเิคราะห์  เป็น  การวเิคราะห์ 

  ภาษาองักฤษ บรรทดัที ่2 แก้ไข   จาก  and methods of analytic studies in operations   

  เป็น  and methods  for analytic  in operations   

5. รายวชิา MKT223 การจัดการการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  คําอธิบายรายวชิา มีการ

ใช้คําว่า ขาย  ฟุ่มเฟือย ขอให้ตัดออกบ้าง 

6. แก้ไขคําอธิบายรายวชิาภาษาไทย และภาษาองักฤษ รายวชิา MKT 306 การจัดการการขาย 

โดยตัดคําว่า  เข้าใจ    และ  คําว่า Understanding ในย่อหน้าแรก ออก 

7. แก้ไขแบบฟอร์มผลงานทางวิชาการ ข้อ 1 ช่ือ-สกุล  จาก  ผศ. เบ็ญจรัก วายุภาพ  เป็น 

นางสาวเบ็ญจรัก วายุภาพ   
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8. แบบฟอร์มผลงานทางวชิาการ   ของ รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล  ในหัวข้อที ่3 งานวจัิย

ตีพมิพ์ 51 รายการ  ให้ใส่ลาํดับข้อ 3.51 ต่อจากข้อ 3.50   

9. ขอฝากให้ดูตัวอย่างหลกัสูตร ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ ว่ามีความแตกต่างกบั

หลกัสูตรนีอ้ย่างไร 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ได้ช้ีแจงเพิม่เติมว่า หลกัสูตรนีม้ีจํานวนหน่วยกติรวม  122 หน่วยกติ  

เพราะเน้นการฝึกงานในสถานประกอบการ  ซ่ึงจะเร่ิมต้นการฝึกตั้งแต่ช้ันปีที ่3  และภาคเรียนสุดท้าย  จะเป็นสหกิจ

ศึกษา  เพ่ือเรียนรู้จริงในธุรกิจอาหาร 

 

3.1.2 เร่ือง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์    

  

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

  1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางดา้นนิเทศศาสตร์ 

ดา้นการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ สามารถประยกุตค์วามรู้จากในหอ้งเรียนไปสู่การปฏิบติั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.2   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการผลิตบทสําหรับส่ือบนัเทิงชนิดต่างๆได ้ไม่วา่

จะเป็นบทภาพยนตร์ขนาดสั้ น บทภาพยนตร์ขนาดยาว บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์สารคดี บทภาพยนตร์         

แอนิเมชัน่   เป็นตน้  
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  1.3   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถท่ีจะกาํกบับทท่ีเขียนเพื่อส่ือต่างๆได้อย่างถูกตอ้ง 

ตีความหมายจากบทออกมาสู่ภาพบนจอไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจ และใชห้ลกัการของการกาํกบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.4   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถเป็นผูน้าํทางความคิด และชกันาํสังคมไปในทางท่ี

ถูกตอ้ง  

  1.5 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถแสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะอยู่เสมอ โดยใช้

เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยั และมีความรู้พื้นฐานท่ีสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในสาขาวชิาต่างๆ  

  1.6 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้และสามารถทาํงานได้จริงในระดบัสากล สามารถ

ทาํงานไดภ้ายใตแ้บบแผนท่ีถูกตอ้งตามหลกัสากล  

  1.7   มีเจตคติท่ีดีต่องานการเขียนบท และการกาํกบังานส่ือมีความสามารถสร้างสรรคง์าน 

อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม มีความสาํนึกรับผิดชอบต่อวชิาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตสํานึกในการ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 

    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวชิาภาษา 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

 

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 

 

 30 หน่วยกติ 

   3  หน่วยกิต 

   9  หน่วยกิต 

  15  หน่วยกิต 

   3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

- วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

- วชิาชีพ 

ก. วชิาชีพ-บงัคบั 

ข. วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ                99 หน่วยกติ 

               36 หน่วยกิต 

  63 หน่วยกิต 

                        54 หน่วยกิต 

                          9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 135  หน่วยกติ 
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  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวฒิุ ระดบัปริญญาโท 6 คน โดยจะรับนกัศึกษา

ปีการศึกษาละ 50  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  8.3   

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

   การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบท 

และการกํากับภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558  วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

การเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. บุคลากรทีย่ังขาดแคลนทั้งในประเทศไทย และทัว่โลก  คือ คนเขียนบททีด่ี หากทาง

หลกัสูตรพยายามสร้างคนจํานวนมากเพ่ือมาเรียนสาขาวชิานี ้และเขียนไม่เป็น จะทาํ

อย่างไร   น่าจะหาคนทีม่ีพรสวรรค์มาต่อยอดในระดับปริญญาโท เพ่ือเพิม่ความสามารถใน

การเป็นผู้เขียนบททีด่ี น่าจะเหมาะสมกว่า 
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2. หากรับจํานวนนักศึกษาทีใ่กล้เคียงกบัระดับปริญญาโท ควรเปิดเป็นหลกัสูตรระดับปริญญา

โท น่าจะเหมาะสมกว่า  

3. หมวดที ่1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  ต้องเขียนเป็นภาษาที่

สละสลวย และมีความถูกต้อง  

4. รายวชิาในหลกัสูตร ควรมีวชิาฝึกปฏิบัติมากกว่านี ้

5. หน้า 67 รายวชิา FWD 112 ทฤษฎีเร่ืองเล่า  และ FWD 131 การแสดงเพ่ือภาพยนตร์และ

ละครโทรทัศน์  ในเน้ือหาวชิาไม่มีการฝึกปฎบิัติ  แต่กาํหนดโครงสร้างหน่วยกติว่ามีการฝึก

ปฎบิัติ ดังน้ันควรแก้ไขให้ถูกต้อง    

6. หน้า 67 รายวชิา FWD 221 การเขียนบทภาพยนตร์ 1   หน้า 68  รายวชิา FWD 223 การ

เขียนบทเพ่ืองานแอนิเมช่ันและส่ือใหม่  และหน้า 70 รายวิชา FWD 323 การเขียนบทละคร

โทรทัศน์ 2  ควรกาํหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วย 

7. หน้า 68 รายวชิา FWD 224 การเขียนบทดัดแปลงเพ่ือภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ การ

เขียนคําอธิบายรายวชิา ต้องประกอบด้วยตัวเน้ือหาทางทฤษฎ ีซ่ึงส่วนทีเ่ป็น Content 

หายไป 

8. หน้า 71 รายวชิา FWD 431 การกาํกบัละครโทรทศัน์ 2   อ่านเน้ือหาวชิาแล้วไม่รู้ว่าเรียน

เร่ืองอะไร  

9. หน้า 73 รายวชิา FWD 423  การดําเนินงานในวชิาชีพเขียนบท   ควรตัดวชิานีอ้อก เพราะไม่

จําเป็นต้องเรียน เน่ืองจากการดําเนินงานในวชิาชีพเขียนบท ไม่ได้เป็นวชิาชีพ  

10. แก้ไข คําว่า อนิเตอร์เน็ต เป็น อนิเทอร์เน็ต  ทุกคํา 

11. ควรแก้ไข  Curriculum Mapping  เน่ืองจากบางรายวชิามีจุดดําเยอะเกนิไป  

 จากน้ัน คณะกรรมการฯ  ได้ฝากข้อสังเกต ดังนี้ 

 1.  ควรเปิดเป็นหลกัสูตรระดับปริญญาโท จะเหมาะสมกว่า  โดยรับนักศึกษาจํานวนไม่มาก 

และให้ได้ผลผลติทีด่ี  อกีทั้งอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ อาจมีความสนใจ อยากเรียนในสาขาวชิานี ้

เพ่ือเพิม่วุฒิ  

 2.  ให้เปิดหลักสูตรนี ้เป็นแขนงทางเลือกหน่ึงของสาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีิทัศน์ โดย

ให้นักศึกษาเลือกเรียนในช้ันปีที ่3 

 3.  ให้จัดเป็นหลักสูตรระยะส้ัน เพ่ือดูแนวโน้มว่ามีคนสนใจมากน้อย เพยีงใดก่อน หากมี

ผู้สนใจมากพอ จึงเปิดเป็นหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ กลบัไปหารือกบัทางหลักสูตร ตามข้อสังเกตของ 

 คณะกรรมการฯ หากเห็นว่ามีแนวโน้มทีจ่ะดําเนินการได้  ให้เสนอหลกัสูตรต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.2.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมือง  

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสงัคม  

   

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 

2548  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

               2.1   ปรับรหสัทุกรายวชิา จาก SBP เป็น CSI 

               2.2 กลุ่มวชิาบงัคบั (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 

     2.2.1  เปล่ียนช่ือรายวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา 

   2.3 กลุ่มวชิาเลือก 

     2.3.1 ยกเลิกกลุ่มวชิา จาํนวน 7 กลุ่มวชิา  

     2.3.2 เปิดกลุ่มวชิาใหม่ จาํนวน 3 กลุ่มวชิา   

  2.3.3 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้าํทางสังคม เปล่ียนรหสัวชิา และเปล่ียนช่ือวชิา 

  จาํนวน   3   รายวชิา   

                      2.3.4 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้าํทางสังคม ปรับคาํอธิบายรายวชิาและเปล่ียนรหสัวชิา  

  จาํนวน  2  รายวชิา   

 2.3.5 ยา้ยกลุ่มวชิาผูน้าํทางสังคม เปล่ียนรหสัวชิา  จาํนวน  3 รายวชิา 
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       2.3.6     ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้าํทางธุรกิจ  เปล่ียนรหสัวชิา และเปล่ียนช่ือวชิา  

  จาํนวน 1 รายวชิา   

 2.3.7 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้าํทางธุรกิจ ปรับคาํอธิบายรายวชิา และเปล่ียนรหสัวชิา 

  จาํนวน  1 รายวชิา 

                    2.3.8 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้าํทางธุรกิจ  เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน  5  รายวชิา 

 2.3.9 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้าํทางการเมือง เปล่ียนรหสัวชิา และ เปล่ียนช่ือวชิา  

  จาํนวน 1  รายวชิา 

 2.3.10 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้าํทางการเมือง ปรับคาํอธิบายรายวชิา และเปล่ียนรหสัวชิา 

  จาํนวน  1 รายวชิา 

                     2.3.11 ยา้ยไปกลุ่มวชิาผูน้าํทางการเมือง  เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน  5  รายวชิา  

                       2.3.12  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน  48  รายวชิา  

 2.3.13 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน   10   รายวชิา 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร  

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก2 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

 - 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

   ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

3-6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

- 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม 

ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2557   

 วนัพุธท่ี  29  ตุลาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  เพื่อให้มหาวิทยาลัย

เสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ในหมวดที ่1 ข้อ 11.1 และ 11.2 ต้องเขียนให้สะท้อนถึงการปรับปรุงหลกัสูตร  

2. หน้า 5 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ   หลกัสูตรนี้เกีย่วข้องกบัเร่ือง

การเมือง ควรกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน  การปฏิรูป  การร่างรัฐธรรมนูญใหม่  แต่ทาง

หลกัสูตรเขียนมาส้ันเกนิไปยังไม่ประทบัใจ    และข้อความตั้งแต่คําว่า “ จึงจําเป็นต้องมีการ

ปรับกระบวน    ทัศน์...”   ให้ย้ายมาไว้ในข้อ 12  

3. ข้อ 11.2  แก้คําว่า  อาท ิ เป็น  เช่น  และเพิม่รายละเอียดพร้อมทั้งขยายความ  ในข้อ 12.     

ผลกระทบฯ  ให้ชัดเจน   
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4. ในหมวดที ่2 หน้า 6 ข้อ 1.1 ปรัชญา   ขอให้ปรับคําอธิบาย  

5. หน้า 19  รายวชิา  CSI 611 ผู้นํากบัการพฒันาทางสังคมในยุคโลกาภิวฒัน์   เน่ืองจาก

ปัจจุบันสังคมยุค IT มีการเปลีย่นแปลงมาก แต่วชิานีม้าหยุดทีส่งครามโลกคร้ังที ่2 เท่าน้ัน 

ดังน้ันควรเพิม่เร่ืองอิทธิพลของ Internet ซ่ึงมีผลกระทบอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน 

6. หน้า 21 CSI 615 การใช้ส่ือสาธารณะเพ่ือสังคม   แก้ไข คําว่า อาท ิเป็น  เช่น  คําว่า

อนิเตอร์เน็ต  เป็น  อนิเทอร์เน็ต  และเพิม่เน้ือหาเร่ือง  ส่ือสังคม 

7. หน้า 24  CSI 632 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้นํา  เน้ือหาน้อยไปไม่ทนัสมัย  ขอให้เพิม่เร่ือง 

Big  Data ข่าวกรองทางธุรกิจ Business Intelligence และแก้คําสะกด จากคําว่า  อเิลคโทร

นิคส์  เป็น  อเิลก็ทรอนิกส์  

8. หน้า 26  CSI 636 จรรยาบรรณและความรับผดิชอบต่อสังคม  แก้คําสะกดภาษาองักฤษ  

จากคําว่า  correct  เป็น  right 

9. หน้า 30 CSI 654 ผู้นํากบัการจัดการภาครัฐและเอกชน   ขาดเน้ือหาใหม่ เช่น การจัดการ

การเงิน  การจัดการความเส่ียง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินผล 

มาตรฐานคุณภาพ 

10. CSI 655 กฎหมายสําหรับการบริหารราชการ   ขาดเน้ือหาเร่ือง  พระราชกฤษฎกีาการ

บริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 

11. ควรเพิม่เติมรายวชิาใหม่ เพ่ือให้สอดรับกบัแนวคิดของผู้นําทีต้่องมีองค์ความรู้ ปัญหาและ

ความตระหนักถึงปัญหาหลกัๆ ของมนุษยชาติ โดยควรเพิ่มวชิาลงไปในหลกัสูตร ในหมวด

ใดหมวดหน่ึง  และให้เน้ือหาครอบคลุมถึง ความรู้ ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหา เช่น

ปัญหาของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสภาวะโลกร้อน ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ 

โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองความเหล่ือมลํา้ 

 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ โดยขอให้กลบัไปแก้ไข  และนํากลบัมาให้คณะกรรมการฯ  พจิารณาอกีคร้ัง 

 ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า 
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  1.  มหาวทิยาลัยรังสิตมีหลกัสูตรสร้างผู้นํามานาน  ควรได้มีการสรุปและสังเคราะห์ว่า เรา 

 ได้สร้างบัณฑิตไปเป็นผู้นําได้มากน้อยเท่าใด  ซ่ึงในเวลาข้างหน้าอาจพฒันาให้เกดิ  ศูนย์พฒันา 

 ผู้นําเพ่ืออนาคตของประเทศไทย 

  2.  แนวทางและแนวคิดในการสร้างผู้นําของมหาวทิยาลยัรังสิต มิได้หมายถึงเฉพาะการ 

 สร้าง  “ผู้นําทางการเมือง”  หรือสร้างคนไปเป็น “หัวหน้า” แต่หมายความว่าทุกหลกัสูตร  ทุก 

 วชิาชีพ  ต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จริง  ทาํจริง  สัมพันธ์กบัโลกจริง  เพ่ือจะมีความเป็น  “ผู้นํา”  ใน 

 สายอาชีพของตน          

 

3.2.2 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะนิติศาสตร์ 
     

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิติศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิติศาสตร์ ไดรั้บ

อนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2542  ต่อมาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2544    2545  และ 2553    

  2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1  เปล่ียนรหสัวชิาจาก  LLB  เป็น  LWB   

    2.2  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 141 หน่วยกิต  เป็น 140  หน่วยกิต 

    2.3  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

     ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

    2.4 หมวดวชิาเฉพาะ 

     2.4.1 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิต จาก 103 หน่วยกิต เป็น 105หน่วยกิต 

     2.4.2 เปล่ียนช่ือวชิาบงัคบั เป็น วชิาชีพ-บงัคบั และปรับหน่วยกิต จาก 85 หน่วยกิต 

      เป็น 87 หน่วยกิต 

     2.4.3 เปิดเพิ่ม วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง จาํนวน 12 หน่วยกิต 

     2.4.4 เปล่ียนช่ือวชิาเลือก เป็น วชิาชีพ-เลือก และปรับหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต 

      เป็น 6 หน่วยกิต 
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  2.5 หมวดวชิาโท  เปิดเพิ่ม จาํนวน 15  หน่วยกิต  

 

  3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 

     -วชิาบงัคบั  85 หน่วยกิต - 

     -วชิาเลือก  18 หน่วยกิต - 

     -วชิาชีพ-บงัคบั   87 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง   12 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ-เลือก    6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558)  คณะนิติศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัองัคารท่ี  6 มกราคม 2558    

  2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิติศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. หน้า 24  ข้อ 2.2  ขอให้เพิม่คําอธิบายของการเลือกเรียน  แขนงวชิากฎหมายมหาชน   

2. ควรนํารายวชิา  LWB 423 ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดีปกครอง  จากวชิาชีพ-บังคับ

เฉพาะแขนง  ไปไว้ใน  วชิาชีพ-บังคับ  โดยอาจจะสลบัทีก่บัรายวชิา LWB 205 สังคมวทิยา

กฎหมาย  ซ่ึงมีความจําเป็นน้อยกว่า เร่ืองของกฎหมายศาลปกครอง ทีม่ีความสําคัญมากขึน้

เร่ือยๆ ในยุคปัจจุบัน และเพ่ือให้หลกัสูตรมีความสมบูรณ์มากขึน้  อกีทั้ง หลกัสูตร

นิติศาสตร์หลักของทุกมหาวิทยาลยัได้มีการบรรจุรายวชิานีเ้ป็นวชิาบังคับ  

3. หน้า 92  รายวชิา LWB 454 การใช้และการตีความกฎหมาย แก้ไขคําอธิบายรายวชิา

ภาษาองักฤษ จาก principle  เป็น principles  

4. หน้า 93 รายวชิา LWB 457 อาชญาวทิยา  แก้ไขคําอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ ในบรรทัดที ่

2  คําว่า Justice  เป็น  justice  และใส่สัญลกัษณ์  “ , “  ต่อท้ายคําว่า crime , criminals  ใน

บรรทดัแรก 

5. หน้า 93  รายวชิา LWB 458 นิติเวชศาสตร์  แก้ไขช่ือภาษาองักฤษ จาก Forensic Medicine       

เป็น Forensic Science และเพิม่เน้ือหาวชิาเกีย่วกบั การเก็บหลกัฐานทางคอมพวิเตอร์     

ด้านการแพทย์ และการบัญชี 

6. หน้า 95  รายวชิา LWB 465 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล  ขอให้

ตัดคําว่า  Right  ในช่ือวชิาภาษาองักฤษ  และเพิม่เน้ือหา “คําวนิิจฉัย” เข้าไปด้วย  เน่ืองจาก
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เป็นแม่บทการดําเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร  โดยเลือก คําวนิิจฉัย ทีน่่าสนใจเข้ามาไว้ใน

หลกัสูตร เช่น การออกข้อบังคับ การตัดสิน และการบริหาร 

7. หน้า 101 ให้แก้ไขช่ือรายวชิา LWB 479  จาก  กฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสริมวชิาชีพ 

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี เป็น  กฎหมายเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี  และเพิม่

เน้ือหาวชิา  ทางด้านกฎหมายธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ เข้าไปด้วย 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.3 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

 คณะนิติศาสตร์ 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2549  

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา   2553      

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 เปล่ียนรหสัวชิาจาก LLB เป็น LWB 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 137 หน่วยกิต  เป็น 140 หน่วยกิต 

   2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

    2.4 หมวดวชิาเฉพาะ 

     2.4.1 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิต จาก  99 หน่วยกิต เป็น 104 หน่วยกิต 

     2.4.2 เปล่ียนช่ือ วชิาบงัคบั เป็น วชิาชีพ-บงัคบั และปรับหน่วยกิต จาก 81 หน่วยกิต 

      เป็น 80 หน่วยกิต 
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     2.4.3 ปรับเพิ่ม วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง จาํนวน 12 หน่วยกิต 

     2.4.4 เปล่ียนช่ือ วชิาเลือก เป็น วชิาชีพ-เลือก และปรับหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต 

      เป็น 12 หน่วยกิต 

     3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร

เดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 

     -วชิาบงัคบั  81 หน่วยกิต - 

     -วชิาเลือก  18 หน่วยกิต - 

     -วชิาชีพ-บงัคบั   80 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง   12 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ-เลือก   12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (6)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม   

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัองัคารท่ี  6 มกราคม 2558 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษา

ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ โดยให้พจิารณาแก้ไขตาม วาระที ่3.2.2  และขอให้แก้ไข Curriculum  

 Mapping  เน่ืองจากบางรายวชิามีจุดดํามากเกนิไป 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.2.4 หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะบัญชี 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) คณะบญัชี 
     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะบญัชี ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิด

ดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2529 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539 2542 2544 2547 

และ 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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  2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 137 หน่วยกิต  เป็น 133 หน่วยกิต 

  2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

  2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต  เป็น 97 หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 48 หน่วยกิต  

     เป็น 45 หน่วยกิต  

    2.3.2 หมวดวชิาชีพบงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต  

     เป็น 43 หน่วยกิต 

    2.3.3 หมวดวชิาชีพเลือก ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต  

     เป็น 9 หน่วยกิต 

   2.4  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ดงัน้ี 

   2.4.1  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

   2.4.2  ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

   2.4.3  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

  2.5  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบั ดงัน้ี 

   2.5.1  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา   

   2.5.2  เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา   

    2.5.3  ยา้ยรายวชิาจากกลุ่มวชิาชีพเลือก 2 รายวชิา   

  2.6  ปรับปรุงรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพเลือก ดงัน้ี 

   2.6.1  ปรับลดกลุ่มวชิาชีพเลือกจากเดิม 6 กลุ่ม เป็น 4 กลุ่มรายวชิา   

           2.6.2  ปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา ในหมวดวชิาชีพเลือกจาํนวน 

    2 รายวชิา   

   2.6.3  ยกเลิกรายวชิาในหมวดวชิาชีพเลือก 10 รายวชิา  

   2.6.4  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา  
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 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

     และสงัคมศาสตร์ 

 
- 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   48 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  48 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

           วชิาชีพ-บงัคบั            33 หน่วยกิต            43 หน่วยกิต 

           วชิาชีพ-เลือก            15 หน่วยกิต            9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
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คณะบญัชี 

ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557 วนัพุธท่ี 26  พฤศจิกายน 2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558)  คณะบัญชี เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไข Curriculum Mapping เน่ืองจากบางรายวชิามีจุดดํา 

 มากเกนิไป 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.2.5   หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิานักบินพาณชิย์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

             สถาบันการบิน 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต    สาขาวิชา

นกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน 
     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต   สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนั

การบิน     ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1    ปีการศึกษา 2549      ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน 

ปีการศึกษา 2553 

 2. หลกัสูตรดงักล่าว ได้รับการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพ้ิจารณาหลกัสูตรแลว้ มีขอ้สังเกต เร่ือง การ
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ขอเปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา จาก เทคโนโลยีบณัฑิต เป็น วิทยาศาสตรบณัฑิต ซ่ึงการขอเปล่ียนช่ือหลกัสูตร

และช่ือปริญญานั้น จะตอ้งมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรและเน้ือหาสาระของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

จึงเห็นควรใหม้หาวทิยาลยัใชช่ื้อหลกัสูตรและช่ือปริญญาเดิม คือ เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์

 3.  สถาบนัการบิน ขอยืนยนัการขอเปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา จาก หลกัสูตรเทคโนโลยี

บณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์เป็น หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์โดยไดป้รับเพิ่มรายวิชาใน

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ซ่ึงเป็นรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากเดิม 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต เป็น           

6 รายวชิา จาํนวน 18 หน่วยกิต  

 4. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 4.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  

  จาก  เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ 

    (Bachelor of Technology Program in Commercial Pilot)   

  เป็น  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ 

    (Bachelor of Science Program in Commercial Pilot)  

 4.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  

 จาก  เทคโนโลยบีณัฑิต (นกับินพาณิชย)์  

   Bachelor of Technology (Commercial Pilot)  

   ตวัยอ่ ทล.บ. (นกับินพาณิชย)์  

   B.Tech. (Commercial Pilot) 

 เป็น  วทิยาศาสตรบณัฑิต (นกับินพาณิชย)์  

    Bachelor of Science (Commercial Pilot)  

   ตวัยอ่ วท.บ. (นกับินพาณิชย)์  

   B.Sc. (Commercial  Pilot) 

4.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

4.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 132 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิต 

 4.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต   

  เป็น 102 หน่วยกิต 

   4.5.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต   

     เป็น 27 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

     1)  เปล่ียนรหสั และคาํอธิบายรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
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         จาก MEN 240 อากาศพลศาสตร์                                   

         เป็น CPD 240 อากาศพลศาสตร์     

     2)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา ไดแ้ก่ 

         GEN 102  คณิตศาสตร์เพื่องานเทคนิค 

     MAT 134 แคลคูลสั 2 

     PHY 133 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2    

   4.5.2  หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 70 หน่วยกิต    

     เป็น 69 หน่วยกิต และ 

     ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 

    CPD 499  โครงการนิรภยัการบิน                                             

   4.5.3 หมวดวชิาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 

    CPD 189  การฝึกบินเบ้ืองตน้                  

5. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม       

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษา  และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  76 หน่วยกิต 75 หน่วยกิต 

           วชิาชีพ-บงัคบั  70 หน่วยกิต            69 หน่วยกิต 

           วชิาชีพ-เลือก  6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต   สาขาวิชานักบินพาณิชย ์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557   

 วนัพฤหสับดีท่ี  23  มิถุนายน  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558  วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา

นักบินพาณิชย  ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไข หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จ

 การศึกษา ในข้อ 8.3  จาก  นักบินทาํการบินเพ่ือธุรกจิเอกชน   เป็น  นักบินในงานธุรกิจเอกชน 

 และ เน้ือหาของรายวชิาฟิสิกส์  ควรปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกบังานนักบิน 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.2.6 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

วทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2532 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2548 และ 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

                2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 130 หน่วยกิต  เป็น 131 หน่วยกิต 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

     2.3 หมวดวชิาเฉพาะ 

      2.3.1 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิต  จาก 92 หน่วยกิต  เป็น 95 หน่วยกิต 

2.3.2 เปล่ียนช่ือ จาก กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  เป็น วชิาแกน และปรับจาํนวน 

       หน่วยกิต  จาก 18 หน่วยกิต  เป็น 12 หน่วยกิต  

2.3.3 เปล่ียนช่ือ จาก กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั เป็น วชิาเฉพาะดา้น และปรับจาํนวน 

หน่วยกิต จาก 56 หน่วยกิต เป็น 74 หน่วยกิต 

2.3.4 เปล่ียนช่ือ จาก วชิาชีพ-เลือก เป็น วชิาเลือก  และปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก   

 18 หน่วยกิต เป็น  9 หน่วยกิต 

     2.3.5 วชิาเลือก เปิดรายวชิาใหม่ เปล่ียนช่ือและปรับคาํอธิบายรายวชิา ตดัรายวชิา โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

- เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 4 รายวชิา   

- เปล่ียนช่ือและปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   
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- ตดัรายวชิาจาํนวน 4 รายวชิา   

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

     และสงัคมศาสตร์ 

 
- 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ    2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 92 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาชีพ  74 หน่วยกิต - 

           วชิาชีพ-บงัคบั             56 หน่วยกิต - 

           วชิาชีพ-เลือก             18 หน่วยกิต - 

     วชิาแกน   12 หน่วยกิต 

     วชิาเฉพาะดา้น   74 หน่วยกิต 

     วชิาเลือก   9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130  หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2557  วนัพุธท่ี  29  ตุลาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขอาชีพทีส่ามารถประกอบได้ฯ  ในข้อ (6) วิศวกรซอฟต์แวร์  และ (7) วศิวกร

ระบบ  หน้า 2  หมวดที ่ 1  ข้อ 8   เน่ืองจากเน้ือหาวชิาทีเ่รียนยงัไม่เพยีงพอกบัอาชีพ

ดังกล่าว 

2. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา หน้า 70  CSC 480   จาก  วศิวกรรมซอฟท์แวร์  เป็น วศิวกรรม

ซอฟต์แวร์   

3. หน้า 77 รายวชิา CSC 440 การเขียนโปรแกรมกราฟิกส่วนเช่ือมประสาน  ให้แก้ไข

คําอธิบายรายวชิาภาษาไทย คําว่า เพนเน็ล  เป็น พแนล 

4. หน้า 78  รายวชิา  CSC 456 การสร้างคอมไพเลอร์  ให้แก้ไขคําอธิบายรายวชิา คํานําหน้า

ภาษาองักฤษ จาก อกัษรใหญ่ เป็น  อกัษรเลก็ ทั้งหมด 

5. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา หน้า 79 CSC 474  จาก การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 

คอมพวิเตอร์  เป็น  การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์   
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6. ขอให้แก้ไขคําอธิบายรายวชิาภาษาไทยบรรทดัที ่2  หน้า 80  รายวชิา CPE 337 ปฏิบัติการ

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์  ให้ถูกต้อง 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.2.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ)  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตร

นานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอน เม่ือภาค

การศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา 2545 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการ ศึกษา 2549 และ 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 138 หน่วยกิต  เป็น 126 หน่วยกิต 

2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

2.3   ปรับปรุงหน่วยกิตหมวดวชิาเฉพาะ จาก 100 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต 

2.3.1   กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต  

และ ยกเลิกรายวชิา ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั เปิดรายวชิาใหม่ ดงัน้ี 

 -  ยกเลิกรายวชิา  11 รายวชิา            

 -  ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟแวร์  

  จาํนวน 2 วชิา  
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 -   ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั กลุ่มวชิาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                          

  จาํนวน 1 วชิา  

 -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา  

 2.3.2   กลุ่มวชิาชีพ ปรับหน่วยกิต จาก 57 หน่วยกิต เป็น 81 หน่วยกิต  

และ เปิดกลุ่มวชิา-บงัคบั ยกเลิกรายวชิา ยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั เปิดรายวชิาใหม่ ดงัน้ี 

 ก.  กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็น 63 หน่วยกิต      

     - เปิดกลุ่มวชิา-บงัคบั จาํนวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

    1.   กลุ่มวชิาประเด็นดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ    

    2.   กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์    

    3.  กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์    

    4.  กลุ่มวชิาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    

    5.  กลุ่มวชิาปริญญานิพนธ์และสหกิจศึกษา     

 - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 10 รายวชิา    

  -  เปล่ียนรหสัวชิา และยา้ยไปวชิาชีพ-บงัคบั กลุ่มวชิาปริญญานิพนธ์ 

  และ  สหกิจศึกษาจาํนวน 3 รายวชิา   

 -  ยา้ยกลุ่มวชิาพื้นฐาน ไปวชิาชีพ-บงัคบั ในกลุ่มวชิาโครงสร้าง 

  พื้นฐานของระบบ 1 รายวชิา 

 -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 16 รายวชิา  

 ข.  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวชิา ปรับช่ือรายวชิา และแกไ้ขหน่วยกิต  

  และเปิดรายวชิาใหม่ ดงัน้ี 

  -  ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน 5 รายวชิา  

  -  ปรับช่ือวชิา และแกไ้ขหน่วยกิต จาํนวน 5 รายวชิา  

  -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 14 รายวชิา  

 2.3.3 กลุ่มวชิาโท ยกเลิกรายวชิา ปรับช่ือวชิา และเปิดรายวชิาใหม่ ดงัน้ี 

 -  ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน 7 รายวชิา  

 -  ปรับช่ือวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

 -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 9 รายวชิา  

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2554  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

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 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  43 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  57 หน่วยกิต 81 หน่วยกิต 

           วชิาชีพ-บงัคบั             39 หน่วยกิต            63 หน่วยกิต 

           วชิาชีพ-เลือก             18 หน่วยกิต            18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ได ้

ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557   

 วนัพุธท่ี 26 พฤศจิกายน 2557    
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2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร

ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้ แก้ไขช่ือรายวชิา  หน้า 71  ICT 214  จาก  เทคโนโลยแีพลตฟอร์มการประมวลผล 

เป็น เทคโนโลยเีพ่ือการประมวลผล  หรือ เทคโนโลยสํีาหรับการคํานวณ 

2. หน้า 72  รายวชิา ICT 304 ความมั่นคงและการประกนัสารสนเทศ  ขอให้แก้ไขคําอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย  คําว่า  การพสูิจน์หลกัฐาน  เป็น นิติวิทยาศาสตร์   เพ่ือให้ตรงกบั

คําอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ  คําว่า  forensics    

3. หน้า 74 รายวชิา ICT 212 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ  ขอให้แก้ไขคําว่า  อลักอริทึม  

เป็น ข้ันตอนวธีิ   

4. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา หน้า 78  ICT 324  คลงัข้อมูลและเหมืองข้อมูล  เป็น  คลงัข้อมูล   

และการทาํเหมืองข้อมูล   และ ช่ือรายวชิาวชิาภาษาองักฤษ จากคําว่า Warehousing        

เป็น Warehouse  

5. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา หน้า 79  รายวชิา ICT 327  จาก   การพฒันาโปรแกรมประยุกต์

ธุรกจิอจัฉริยะ   เป็น  การพัฒนาโปรแกรมข่าวกรองธุรกิจ   และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา      

คําว่า  เวบ็อจัริยะ เป็น  ข่าวกรองทางเวบ็  และคําว่า  เดสทอปอจัฉริยะ  เป็น  ข่าวกรองทาง

เดสทอป 

6. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา หน้า 80 รายวชิา ICT 329  จาก   การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่    

เป็น  ข้ันตอนวธีิวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   และ ให้เพิม่เน้ือหาวชิาเกีย่วกบั ประเภทการ

เลือกใช้บริการของ  public cloud   ของรายวชิา ICT 331 การประมวลผลกลุ่มเมฆ   

7. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา หน้า 81    ICT 336  จาก  ความรู้เบื้องต้นทางการเรียนรู้เคร่ือง  เป็น 



34 

 

ความรู้เบื้องต้นทางการเรียนรู้ของเคร่ือง    และแก้ไขคําอธิบายรายวชิา      คําว่า  วธีินอน

พาราเมทริก   เป็น  วธีิน็อนพาราเมทริก   

8. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา  หน้า 82 รายวชิา ICT 339  จาก   การพสูิจน์หลกัฐานด้วย

คอมพวิเตอร์  เป็น  นิติวทิยาศาสตร์ด้านคอมพวิเตอร์  แก้ไขคําอธิบายรายวชิา คําว่า  โฮส  

เป็น  โฮสต์ 

9. หน้า 83 รายวชิา ICT 424 คอมพวิเตอร์กราฟฟิก  แก้ไขเป็น  คอมพวิเตอร์กราฟฟิกส์ 

10. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา หน้า 84 รายวชิา ICT 425  จาก   การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บน

อุปกรณ์พกพา  เป็น  การพฒันาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์พกพา   และ 

รายวชิา ICT 426  จาก   ระบบค้นคืนสารสนเทศสมัยใหม่และโปรแกรมการค้นหา  เป็น  

โปรแกรมสืบค้นระบบค้นคืนสารสนเทศ 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.2.8 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกจิ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิา

ธุรกิจระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ 

     

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1                   

ปีการศึกษา 2547 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  และ 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

                2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 137 หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 

     2.2  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา  

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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                        2.2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตรวมในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น    

30  หน่วยกิต 

     2.3 หมวดวชิาเฉพาะ  

2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

- ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

- เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา       

2.3.2. กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 

     - เปล่ียนช่ือจากวชิาเอกเป็นกลุ่มวชิาชีพ 

     - เปล่ียนช่ือจากวชิาเอกบงัคบัเป็นวชิาชีพ-บงัคบั 

     - เปล่ียนช่ือวชิาภาษาไทย จาํนวน 1 รายวชิา 

      - เปล่ียนช่ือและคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 2 รายวชิา  

                       2.3.3.  กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  

      - เปล่ียนช่ือจากวชิาเอกเลือกเป็นวชิาชีพ-เลือก 

      - เพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจากเดิม 9 หน่วยกิตเป็น 24 หน่วยกิต 

      - เปิดกลุ่มรายวชิาใหม่ดงัน้ี 

1. กลุ่มวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

2. กลุ่มวชิาการจดัการธุรกิจเอเชีย 

3. กลุ่มวชิาการตลาดระหวา่งประเทศและธุรกิจออนไลน์ 

2.3.4. วชิาโท  

 - แกไ้ขรายละเอียดในการเลือกเรียนวชิาโทของนกัศึกษา 

 - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 6  รายวชิา  

 - เปล่ียนช่ือวชิาภาษาไทย จาํนวน 1 รายวชิา 

 - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 7 รายวชิา  

 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน   36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  48  หน่วยกิต 63 หน่วยกิต 

             วชิาชีพ-บงัคบั             39 หน่วยกิต          39 หน่วยกิต 

              วชิาชีพ-เลือก               9 หน่วยกิต         24 หน่วยกิต 

      กลุ่มวชิาโท  15 หน่วยกิต - 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ  

(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ 

ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557 วนัพุธท่ี 26  พฤศจิกายน 2557    
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2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ

เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้ฯ   ให้ตัดข้อ 8.6 ทีป่รึกษาทางธุรกจิ  ออก 

2. หมวดที ่1 ข้อ 12.2 การพฒันาหลกัสูตร  ให้แก้ไขข้อความ โดยอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทาํไม่

ต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติ  และเขียนให้สะท้อนถึงสถานการณ์ภายนอกฯ ในข้อ 11 ด้วย 

3. แก้ไขคําว่า Social Media  เป็น  ส่ือสังคม  ทุกคํา 

4. แก้ไขการพมิพ์ วชิาบังคับก่อน  เป็นอกัษรตัวเข้ม และให้มีรูปแบบเดียวกนัทั้งหลกัสูตร 

5. แก้ไขคําอธิบายรายวชิา IBM 450 การค้าระหว่างประเทศ : อาเซียน   จากคําว่า  ธุรกจิใน

เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้    เป็น  ธุรกจิในอาเซียน    และเพิ่มคําว่า  และระเบียบ  ต่อจากคําว่า 

กฎหมาย  ในบรรทดัที ่2  

6. แก้ไขคําอธิบายรายวชิา IMB 368 การชําระเงินอเิลก็ทอรนิกส์และความปลอดภัยของธุรกจิ

ออนไลน์  โดยตัดข้อความ  บทบาทของบุคคลทีส่ามที่เป็นเจ้าของลขิสิทธ์ิ  ออก 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.2.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหว่างประเทศ 

  (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
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สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)    

สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหว่างประเทศ 

(หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิด

ดาํเนินการสอนเม่ือ        ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2553  

 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1      เปล่ียนรหสัวชิาจาก IRD เป็น IPE 

     2.2 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา ดงัน้ี 

  ช่ือหลกัสูตร 

จาก ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

   สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ  

   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in International Relations and 

   Development (International Program)  

เป็น ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ  

   (หลกัสูตรนานาชาติ)                               

 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program  in  International Political  

   Economy and Development (International  Program) 

ช่ือปริญญา  

จาก ช่ือเตม็  (ภาษาไทย) :    ศิลปศาสตรบณัฑิต (ความสัมพนัธ์และการพฒันา 

      ระหวา่งประเทศ) 

 (ภาษาองักฤษ) :    Bachelor of Arts (International Relations and  

     Development) 

 ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)    :   ศศ.บ. (ความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ) 

        (ภาษาองักฤษ) :   B.A. (International Relations and Development) 

เป็น ช่ือเตม็  (ภาษาไทย)  : ศิลปศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
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        การพฒันาระหวา่งประเทศ) 

        (ภาษาองักฤษ)   :   Bachelor of Arts (International Political Economy  

        and Development) 

 ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)    :   ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่ง 

     ประเทศ) 

         (ภาษาองักฤษ)   :   B.A. (International Political Economy and  

     Development) 

 

     2.3 ปรับลดโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิต  จาก   137 หน่วยกิต  เป็น    135   หน่วยกิต 

     2.4 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

   ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

     2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ   

      2.5.1  กลุ่มวชิาพื้นฐาน   

       - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 3 รายวชิา   

       - เปล่ียนช่ือและรหสัวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา                    

           - เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 9 รายวชิา   

      2.5.2 กลุ่มวชิาชีพ จาํนวนหน่วยกิต  จาก  48 หน่วยกิต  เป็น 60 หน่วยกิต 

       1) แขนงวชิาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ 

        - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  7  รายวชิา   

        - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนช่ือและรหสัวชิา  จาํนวน  

         3 รายวชิา   

         - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 3 รายวชิา   

         - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนรหสัวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา   

- เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 3 รายวชิา   

- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาพื้นฐาน เปล่ียนรหสัรายวชิา จาํนวน  1 รายวชิา   

- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนช่ือและรหสัวชิา  จาํนวน  

 3 รายวชิา   

- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา  จาํนวน 7 รายวชิา   

- เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 1 รายวชิา   
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- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนช่ือและรหสัวชิา  จาํนวน  

 2 รายวชิา   

- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนรหสัรายวชิา  จาํนวน 10  รายวชิา   

- ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนรหสัรายวชิา  จาํนวน  1  รายวชิา   

- ยา้ยมาจากสาขาวชิาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  

 กลุ่มวชิาเอก-บงัคบั     

- เปล่ียนรหสัรายวชิา   จาํนวน  2  รายวชิา   

       2)  แขนงวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ 

         -  เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 12 รายวชิา   

        - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาพื้นฐาน เปล่ียนรหสัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา        

       - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนช่ือและรหสัรายวชิา  จาํนวน  

      2  รายวชิา   

           - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนช่ือและรหสัรายวชิา  จาํนวน  

      1  รายวชิา   

        - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนรหสัรายวชิา  จาํนวน  1  รายวชิา   

2.5.3 กลุ่มวชิาโท   (ยกเลิกกลุ่มวชิาโทของนกัศึกษาในสาขาวชิา) 

2.5.4 กลุ่มวชิาโท (สาํหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิา) 

  - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 7 รายวชิา   

    - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-บงัคบั เปล่ียนช่ือและรหสัรายวชิา  จาํนวน 1  รายวชิา   

    - ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอก-เลือก เปล่ียนช่ือและรหสัรายวชิา  จาํนวน 3  รายวชิา   

 - เปล่ียนรหสัรายวชิา  จาํนวน 5  รายวชิา   

 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน   36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั   39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

      กลุ่มวชิาชีพ-เลือก      9 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

      กลุ่มวชิาโท  15 หน่วยกิต - 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความสัมพนัธ์และ

การพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบันการทูตและการ

ต่างประเทศ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557  

วนัพุธท่ี 26  พฤศจิกายน 2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2558 วนัพุธท่ี  14 มกราคม 2558 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการทูต

และการต่างประเทศ  เพื่อให้มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ตามทีร่ะบุใน  หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้ฯ    ข้อ 8.4  นักวเิคราะห์นโยบาย  

ในหลกัสูตรมีเรียนอยู่วชิาเดียวจะสามารถประกอบอาชีพนีไ้ด้จริงหรือ 

2. หมวดที ่1 ข้อ 11  และข้อ 12 ตามทีห่ลกัสูตรเขียนมา  ยงัไม่สอดคล้องกนั ดังน้ัน ขอให้

แก้ไข ข้อ 11 โดยให้กล่าวถึง  สถานการณ์ระหว่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐศาสตร์  

และการพฒันาเป็นอย่างไร แล้วจึงนําข้อความดังกล่าวมาตอบโจทย์ใน ข้อ 12 

3. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา IPE 242  จาก  การพฒันาเมือง, ชนบท, และ ความยากจน  (Urban, 

Rural, and Poverty Development)  เป็น  การพฒันาเมือง  ชนบท   (Urban, Rural, and 

Development)   

4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข รหัสวชิา IPE 256 ระหว่างหน้า 24 ,  83 และหน้า  93  เน่ืองจาก 

มีช่ือรายวชิาทีแ่ตกต่างกนัแต่ใช้รหัสเดียวกัน 

5. หน้า 94 รายวชิา IPE 261 ประสบการณ์ในต่างแดนฯ  ควรจัดโครงสร้างหน่วยกติให้มี

ภาคปฏิบัติ   และปรับแก้ไขคําอธิบายใหม่ให้ชัดเจน 

6. ขอฝากให้ทางหลักสูตรกลบัไปคิดใหม่  เน่ืองจากเน้ือหาวชิาเน้นทางตะวนัตกมากไป  อยาก

ให้มองในมุมกว้าง จัดเน้ือหาการเรียนการสอน ให้มีความทนัสมัย เน้นหนักทางด้าน 

human securities หรือเพิม่ special topics เชิญผู้มีความรู้ในด้านนีม้าบรรยาย  

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมดังนี้ 

  1.  ประเทศไทยอยู่กึง่กลางของสุวรรณภูมิ  และอยู่ระหว่างอารยธรรมใหญ่ 2 สาย คือ 

อนิเดีย  และจีน  จึงจําเป็นต้องพฒันาให้ไทยมีบทบาทในการเช่ือมโยงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี ้ เพราะประเทศไทย

มีประสบการณ์  และทกัษะในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  แต่จะขาดในเร่ืองข้อมูล  ซ่ึงประเด็นนี ้ สถาบันคลงั

ปัญญาและสถาบันการทูตและการต่างประเทศ ของวิทยาลยัรัฐกจิ  ได้พยายามจัดให้มีการสัมมนาและการประชุมทาง

วชิาการให้มากขึน้ 

  2.  ในอดีตวชิาการจะแยกส่วน  เช่น แยกเป็นรัฐศาสตร์   รัฐประศาสนศาสตร์  

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์  ซ่ึงเป็นวธีิการแบบอเมริกนั  แต่มหาวทิยาลยัเห็นว่าทุกศาสตร์  ต้อง

เช่ือมโยงบูรณาการ  โดยในอดีตเคยทาํหลกัสูตร PPE (ปรัชญา  การเมือง  เศรษฐศาสตร์)  แต่กย็ังไม่เป็นทีนิ่ยม  บัดนี ้

เห็นว่า การเรียนต้องตอบสนองปัญหาทีเ่ป็นจริง  จึงได้พยายามบูรณาการหลายสาขาวชิาเข้าด้วยกนั  จึงเกดิเป็น

หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหว่างประเทศ หรือ International Political Economy and 

Development (IEPD)          

 

 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  คณะศึกษาศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต      ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ 

    

ข้อเทจ็จริง 

   เน่ืองด้วยหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะ

ศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อ

ความเหมาะสมในการปฏิบติังาน    

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
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 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลักสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557  วนัพุธท่ี  5  พฤศจิกายน 2557 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ

เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  คณะกายภาพบําบัด 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย ์

ประจาํหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  คณะกายภาพบาํบดั 
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ข้อเทจ็จริง 

   เน่ืองด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชากายภาพบําบัด (ฉบับปี  พ.ศ. 2556)             

คณะกายภาพบาํบดั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร     และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  คณะกายภาพบาํบดั ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัพุธท่ี  14  มกราคม 2558 

 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  คณะกายภาพบาํบดัเพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ือง

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ประจําหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์   
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  (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  คณะเทคนิคการแพทย์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะเทคนิคการแพทย ์

    

ข้อเทจ็จริง 

   เน่ืองดว้ยหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะ

เทคนิคการแพทย ์ มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี  2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะเทคนิคการแพทย ์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัพุธท่ี  14  มกราคม 2558 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะเทคนิคการแพทย ์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา    

การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี 

 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเปิดดาํเนินการ ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 

2556 เป็นตน้ไป  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม      

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนั 

อุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 

2556 เป็นตน้ไป  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
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 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         

   

3.7 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขรายวชิาบังคับก่อน ของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติแก้ไขรายวิชาบังคบัก่อน ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ข้อเทจ็จริง 

   ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ขอแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน   (Pre-

Requisite) ของรายวชิา EEN 303 ระบบควบคุมป้อนกลบั (Feedback Control Systems)   เพื่อความเหมาะสมกบัรายวชิาท่ี

ศึกษาต่อ ดงัน้ี 

   จาก วชิาบงัคบัก่อน :  EEN 302 สัญญาณและระบบ    

   เป็น   วชิาบงัคบัก่อน :  MAT 238  สมการเชิงอนุพนัธ์ สาํหรับวศิวกร     

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

  ในการขออนุมัติแก้ไขรายวิชาบังคับก่อน  ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วศิวกรรมไฟฟ้า  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)   วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 9/2557  วนัพุธท่ี  5 พฤศจิกายน 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  

  เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขรายวชิาบงัคบัก่อน ของหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)    วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ           

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

การแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ประสงคจ์ะเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาเลือกเสรี จาํนวน 

3 รายวิชา ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) โดยเปิดสอน

ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

  OMD 206 สุคนธบาํบดัทางคลินิกและความงาม                        3(2-3-6)  

             (Aesthetic and Clinical Aromatherapy)                      

    OMD  207  โภชนบาํบดัในการแพทยแ์ผนตะวนัออก         3(3-0-6)              

                        (Nutritional Therapy in Oriental Medicine)   

  OMD  208   ศาสตร์การแพทยโ์ฮมีโอพาธีย ์          3(2-3-6)              

    (Homoeopathy) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  10/2557  วนัพุธท่ี  3  ธนัวาคม  2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 

 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติรายช่ือวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

คําขอ  

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัรายช่ือวารสารทางวชิาการใหส้ภามหาวทิยาลยัรับรอง สําหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556   

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกําหนดให้   สภา

มหาวิทยาลยัใชร้ายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  

กรณีท่ีวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีช่ืออยู่ในฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณายอมรับวารสารทาง

วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีการดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด เม่ือดาํเนินการรับรอง
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วารสารเสร็จส้ินแลว้ให้จดัทาํเป็นประกาศให้ทราบทัว่กนัและแจง้ให้ กกอ.ทราบ ภายใน      30 วนั  นบัแต่วนัท่ี

ออกประกาศโดยวารสารท่ีสภามหาวทิยาลยัยอมรับใหมี้ผลการบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัจึงขอเสนอรายช่ือวารสารทางวชิาการ  เพื่อใหส้ภามหาวทิยาลยัใหก้าร

รับรอง ดงัน้ี 

 1. วารสารกุมารเวชสาร   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  ระบุวา่  

 ขอ้ 3.  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลให้สภาสถาบนัอาจพิจารณายอมรับ

วารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

  (1) มีกาํหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั 

  (2) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วตัถุประสงค์ ขอบเขตของ

วารสาร และสาขาวชิาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ ์

  (3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 

  (4) มีหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดว้า่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) 

ท่ีพิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของวารสาร 

โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหน่วยงานท่ีจดัทาํวารสารอยใูนรายช่ือดว้ย 

  (5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรง 

หรือเก่ียวเน่ืองกบัสาขาของบทความ และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 

  (6) วารสารทุกฉบบัมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผูนิ้พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอก กรณีท่ีบทความมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือ

วา่เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

  (7) มีบทคดัยอ่ของบทความท่ีเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ กรณีท่ี

บทความตีพิมพเ์ป็นภาษาต่างประเทศประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษดว้ย 

  (8) มีการตีพิมพบ์ทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพท่ี์ไดม้าตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกนั

ในทุกบทความ ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทความและเอกสารอา้งอิง   

  

ข้อเสนอ 
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 เห็นสมควรอนุมติัให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ท่ีมีการดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนด  จาํนวน  1  ฉบบั 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  : 

  3.10.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   คณะบริหารธุรกจิ 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   คณะบริหารธุรกิจ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
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 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.10.2 หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ   คณะบริหารธุรกจิ 
   

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/



54 

 

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกล 
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 ทางอนิเทอร์เน็ต) วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  เป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 

 

3.10.4   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด 

 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดั 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้
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 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบําบัด  เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    เป็นไปตามเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
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 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า ปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศ มีความสําคัญ 

 มากขึน้และครอบคลุมหลายสาขาวชิา  ทั้งประเด็นเศรษฐกจิและสังคม รวมทั้งเทคโนโลย ี

 สารสนเทศการลงทุน  และจะเกดิกฎหมายใหม่ๆ อกีหลายฉบับทีเ่กีย่วข้องกบัสารสนเทศและ 

 ดิจิตอล 

 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  

  กบั  Shibaura Institute of Technology, Japan 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Shibaura Institute of Technology, Japan 

    

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Shibaura Institute of Technology, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนอาจารย ์นกัวจิยั และนกัศึกษา ร่วมมือดา้น

วจิยัและร่วมมือดา้นการประชุมวชิาการ รวมถึงแลกเปล่ียนขอ้มูลเอกสารดา้นวชิาการร่วมกนั 

   2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Shibaura 

Institute of Technology, Japan 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  

 กบั Guangxi University, China 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Guangxi University, China 

    

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  

Guangxi University, China  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา อาจารย ์ บุคลากร และขอ้มูลทางการศึกษาและ

ส่ือการเรียนการสอน  ร่วมกิจกรรมการวจิยัและเผยแพร่งานวจิยั  ร่วมงานสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบติัการ  การประชุม

ทางวชิาการ รวมถึงการเขา้ร่วมหลกัสูตรระยะสั้น และการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 

   2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Guangxi 

University, China 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13 เร่ือง ขออนุมัติการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  

 กบั Guangxi Medical University, China 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Guangxi Medical University, China 

    

ข้อเทจ็จริง 

   1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กับ  

Guangxi Medical University, China โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความร่วมมือขบัเคล่ือนแผนงานของสถาบนัการศึกษา  

แลกเปล่ียนแผนงานการฝึกอบรมอาจารย  ์ แลกเปล่ียนกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมและวิชาการ  รวมถึงแบ่งปัน

กิจกรรมและแผนงานท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั    

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Guangxi 

Medical University, China 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

3.14 เร่ือง ขออนุมัติการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

 กบั  Guangxi University of Science and Technology, China 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Guangxi University of Science and Technology, China 

    

ข้อเทจ็จริง 

   1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กับ  

Guangxi University of Science and Technology, China โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความร่วมมือขบัเคล่ือนแผนงานของ

สถาบนัการศึกษา  แลกเปล่ียนแผนงานการฝึกอบรมอาจารย ์ แลกเปล่ียนกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมและวิชาการ 

รวมถึงแบ่งปันกิจกรรมและแผนงานท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั     

   2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Guangxi 

University of Science and Technology, China 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.15 เร่ือง ขออนุมัติการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  

 กบั   Oxbridge College, Kunming, China 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Oxbridge College, Kunming, China  
   

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Oxbridge College, Kunming, China โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วมงานวิจยั แลกเปล่ียนวารสารการวจิยั แลกเปล่ียน

บุคลากรเพื่อการฝึกอบรมระยะสั้น หลกัสูตรการเรียนภาษา จดัค่ายการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมภาคฤดูร้อนหรือฤดู

หนาว แลกเปล่ียนอาจารย ์ นกัวชิาการ โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา  และโครงการทาํงานและท่องเท่ียวภาคฤดูร้อน

ในต่างประเทศ 

   2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Oxbridge 

College, Kunming, China 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทปีระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.16 เร่ือง ขออนุมัติการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  

  กบั  Bonan Senior Middle School, China   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Bonan Senior Middle School, China   
    

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Bonan Senior Middle School, China  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับนกัศึกษาจากคู่สัญญาเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี

และปริญญาโทท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต แนะนาํและใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ตามความร่วมมือ รวมถึงร่วมกิจกรรม 

สัมมนา ดา้นวชิาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  กับ Bonan 

Senior Middle School, China   
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.17 เร่ือง ขออนุมัติการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  

  กบั  Yunnan University of Finance and Economics, China 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Yunnan University of Finance and Economics, China 
    

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กับ  

Yunnan University of Finance and Economics, China โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันจดัหาหลักสูตรการศึกษา     

ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท แลกเปล่ียนอาจารย ์การวจิยั และกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกนัพฒันาแผนการศึกษาและจดัหาผู ้

ท่ีมีความสามารถพิเศษซ่ึงเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย  เพื่อมาแนะแนวการฝึกอบรมและพฒันาหลกัสูตรการศึกษา  

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Yunnan 

University of Finance and Economic, China  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมหาวทิยาลยัได้แจ้งให้ทราบเพิม่เติมว่า จะมีการแลกเปลีย่นนักศึกษา 

  โดยความร่วมมือกบั RSU Airlines นํานักศึกษาและบุคลากร จากไทยไปจีน และจากจีนมาไทย  

  ซ่ึงอยู่ระหว่างการประสานงาน เพ่ือกาํหนดรายละเอยีดต่อไป 

 

3.18 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลกัสูตร :  

  3.18.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารยห์ลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 1 ท่าน  ดงัน้ี 

1. รศ.ดร. รุจา  ผลสวสัด์ิ อนุมติัเม่ือ 16  เมษายน  2555 

 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมี

เกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ

วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2557  วนัพุธท่ี  5  พฤศจิกายน 2557 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.18.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมือง วิทยาลยันวัตกรรมสังคม 

       

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการ

ขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

 ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 5 ท่าน  ดงัน้ี 

   1. ดร. สัญญพงศ ์ล่ิมประเสริฐ  อนุมติัเม่ือ 27 พฤศจิกายน 2555 

   2. ดร. สมิทธ์ ตุงคะสมิต  อนุมติัเม่ือ 3 เมษายน 2556 

   3. ดร. รัตพงษ ์ สอนสุภาพ  อนุมติัเม่ือ 7 พฤษภาคม 2556 
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   4. ดร. ฉตัรวรัญ  องคสิงห์  อนุมติัเม่ือ 16 พฤษภาคม 2556 

   5. รศ.ดร. สิตานนท ์ เจษฎาพิพฒัน์  อนุมติัเม่ือ 5 กนัยายน 2556 

 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดีวทิยาลยันวตักรรมสังคม 

และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระ

งานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วิทยาลัยนวตักรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  10/2557  วนัพุธท่ี  3  ธนัวาคม 2557 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.18.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกจิโลก 

 วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
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ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวตักรรมสังคม ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 1 ท่าน  ดงัน้ี 

   1. รศ.ดร. นฤมิตร สอดศุข อนุมติัเม่ือ 11 มิถุนายน 2556 

 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดีวทิยาลยันวตักรรมสังคม 

และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระ

งานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
   

ข้อพจิารณา 

 การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวตักรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  10/2557  วนัพุธท่ี  3  ธนัวาคม  2557 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.18.4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
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คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 

       

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

 ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยห์ลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขา 

วชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 1  ท่าน  ดงัน้ี 

   1. ผศ.ดร. รัชนี นามจนัทรา อนุมติัเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2557 

 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ

คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงาน

ของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
   

ข้อพจิารณา 

 การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรพยาบาล  

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู ้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  10/2557  วนัพุธท่ี  3  ธนัวาคม 2557 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพยาบาล  

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.18.5 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยห์ลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 3 ท่าน  ดงัน้ี 

   1. ผศ.ดร. วลยัภรณ์  นาคพนัธ์ุ อนุมติัเม่ือ 6  มิถุนายน 2555 

   2. รศ. พรรณเพญ็  ฉายปรีชา อนุมติัเม่ือ 6  มิถุนายน 2555 

   3. ผศ.ดร. อวรุิทธ์ิ  เจริญทรัพย ์ อนุมติัเม่ือ 21 สิงหาคม 2555 
 

ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต และ

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงาน

ของอาจารยใ์นรอบ  5  ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลป

มหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ

วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2557  วนัพุธท่ี  5  พฤศจิกายน  2557 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรศิลป

มหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 
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ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.19 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดดําเนินการใหม่ 
 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่   

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบท และการกาํกบัภาพยนตร์ 

    และโทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

1,700.00 

3,000.00 

351,500.00 

2. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

    คณะเทคโนโลยอีาหาร 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

1,600.00 

2,000.00 

286,300.00 

  

ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในมติเวยีนคร้ังท่ี 1/2558 วนัศุกร์ท่ี 23 มกราคม 2558 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.20    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 1 

  ปีการศึกษา  2557      

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก    

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2557   จาํนวน  1   คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน   1  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2557 

1.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 1 

รวม 1 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1              

ปีการศึกษา 2557  จาํนวน  1  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 



74 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ 

    พจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต  

ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557   

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557   และคร้ังท่ี 3/2557  วนัท่ี 2 กนัยายน 2557  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ี

ประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  มีผลการพจิารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา  ของ  ผศ.ดร.พงษ์จันทร์   อยู่แพทย ์ 

ประเมินผลใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา  ของ  นพ.สุรศกัด์ิ      เกา้เอ้ียน   

ประเมินผลให้ผ่านได้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์  ของ  นพ.สยาม  ศิรินธรปัญญา  
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ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาอายรุศาสตร์    ของ นพ.สถิตย ์   นิรมิตรมหาปัญญา    

ประเมินผลให้ผ่านได้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    

 2.5  คณ ะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒ ิเพื ่อทําหน ้าที ่ป ระเม ินผลงานทางว ิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาศลัยศาสตร์  ของ นาวาอากาศตรี นพ.พุชฌงค ์  ทิมรัตน์    

ประเมินผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

 2.6  คณ ะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒ ิเพื ่อทําหน ้าที ่ป ระเม ินผลงานทางว ิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์    ของ พญ.อรุโณทยั    มีแกว้กุญชร    

ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   

 2.7  คณ ะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒ ิเพื ่อทําหน ้าที ่ป ระเม ินผลงานทางว ิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวติัศาสตร์  ของ นางสาวกัณฐิกา ศรีอุดม

ประเมินผลใหผ้า่นได ้      เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ     

การอุดมศึกษา    

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ของ   นายวงศกร     เจริญพานิชเสรี   

ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ    จริยธรรม   

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์          ของ     นายรง    

ภู่พวงไพโรจน์    ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี  

3 กุมภาพนัธ์ 2558   ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมี
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รายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 1 คน และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

จาํนวน 8 คน  ดงัน้ี 

 - ผศ.ดร.พงษจ์นัทร์  อยูแ่พทย ์ ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาสรีรวทิยา 

 - นพ.สุรศกัด์ิ เกา้เอ้ียน ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา 

 - นพ.สยาม  ศิรินธรปัญญา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาอายุรศาสตร์ 

 -   นพ.สถิตย ์นิรมิตรมหาปัญญา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาอายุรศาสตร์ 

 

 -   นาวาอากาศตรี นพ.พุชฌงค ์ทิมรัตน์  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาศลัยศาสตร์ 

 -   พญ.อรุโณทยั มีแกว้กุญชร ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์   

 -   นางสาวกณัฐิกา ศรีอุดม ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 

 -   นายวงศกร เจริญพานิชเสรี ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

 -   นายรง ภู่พวงไพโรจน์ ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. 2546     แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550      ความวา่     “ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   

รองศาสตราจารย ์   รองศาสตราจารยพ์ิเศษ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 
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 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย ์9 คน   ดาํรงตาํแหน่ง   รองศาสตราจารย ์ 

จาํนวน 1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2   เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาํนวน 13 คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   ท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอ่ืน มาก่อน 

มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ จาํนวน 13 คน  ดงัน้ี 

1. นางเพญ็ศรี  ทองนพเน้ือ     ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเภสัชเคมี 

2. นางสุพตัรา  ศรีไชยรัตน์     ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  

3. นางธาตรี  ผดุงเจริญ          ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชเวท 

4. นายพจน์  กุลวานิช            ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชอุตสาหกรรม 

5. นางอรอนงค ์ กงัสดาลอาํไพ      ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาอาหารเคมี 

6. นายนิจศิริ  เรืองรังษี          ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชเวท 

7. นางสาริณีย ์ กฤติยานนัต ์  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชกรรม 

8. นายภิรมย ์ จัน่ถาวร            ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

9. นายปราโมทย ์ธีรพงษ ์      ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 

10. นางพรศรี  ตนัตินิติ             ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาคลินิคลัไมโครสโคบี     

11. นางสาวนริศา  คาํแก่น        ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชเวท   

12. นายสันติ  กีระนนัทน์         ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

13. นายไกรสร  ชยัโรจน์กาญจนา    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
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  ทั้งน้ี     มหาวิทยาลยัรังสิตได้ดาํเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบนั อุดมศึกษาท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี 12 มกราคม 2558  

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

1/2558  วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการ พ.ศ. 2556  หมวด 4 การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน ขอ้ 14 และขอ้ 15 ความวา่  

  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   หรือ

สถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ี

บุคคลนั้นเคยดาํรงอยูก่็ได ้  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

    ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะนาํมาใช้

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 15 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 14   ให้

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  15.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ

ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิมจาก

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนั

ชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนั

ชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

  15.2 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  2  ก่อนนาํเสนอสภา

มหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ดาํเนินการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการต่อไป 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งอาจารยท์ั้ง  13 คน    ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 

4.3   เร่ือง   ขออนุมัติเปลีย่นประเภทของผลงานทางวชิาการของผู้ขอดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนประเภทของผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาให้

ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์   ของ  พญ.วราภรณ์      แสงทวสิีน 
 

ข้อเทจ็จริง 

1. มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัรังสิตแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ พญ.วราภรณ์  แสงทวีสิน  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2556  วนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2556 

2. สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งจดหมายขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตทบทวนประเภท

ผลงานทางวิชาการ  เร่ือง “เม่ือลูกในทอ้งพิการกุมารแพทยจ์ะทาํอย่างไร”  โดยระบุว่าผลงานดงักล่าวอาจจดัเป็น

ผลงานทางวิชาการประเภทบทความทางวิชาการ มหาวิทยาลยัไดเ้สนอคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ

ของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558  เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเร่ือง   

“เม่ือลูกในท้องพิการกุมารแพทย์จะทาํอย่างไร”    ซ่ึงตีพิมพ์ในหนังสือ    “เวชปฏิบติัปริกาํเนิดในสังคมท่ีกาํลัง

เปล่ียนแปลง”   ท่ีประชุมเห็นชอบ   ให้จดัประเภทของผลงานดงักล่าวเป็นบทความทางวิชาการตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการเปล่ียนประเภทของผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ พญ.วราภรณ์  แสงทวีสิน   เร่ือง  “เม่ือลูกในทอ้ง

พิการกุมารแพทย์จะทาํอย่างไร”   เป็นผลงานประเภทบทความทางวิชาการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาใหข้อ้เสนอแนะ 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง  อ่ืนๆ 

5.1 เร่ือง ขอเสนอจัดตั้ง สถาบันวทิยาการอสิลามและอาหรับศึกษา มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบจดัตั้ง สถาบนัวทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวทิยาลยั

รังสิต 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคค์วามรู้ดา้นวทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  แก่นกัศึกษาและบุคลากร

ของมหาวทิยาลยั และการใหบ้ริการทางวชิาการแก่หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทัว่ไป  สู่ความ

หลากหลายและสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาความเป็นเลิศทางวชิาการสู่สากลของมหาวทิยาลยัในอนาคต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   มาตรา 34  

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจ

หนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง..... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง   ยบุ   รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้ง  สถาบนัวทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต  ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมีข้อคิดเห็นและข้อแนะนําเพิม่เติม ดังนี ้

 1.  คู่ขัดแย้งของโลกในปัจจุบัน คือ สหรัฐ กบัประเทศอสิลาม  ซ่ึงมีพลเมืองประมาณ 2  

 พนัล้านคน  น่ีคือความจําเป็นต้องรู้เร่ืองอสิลาม  ปัจจุบันวทิยาลยัยะลา  (ซ่ึงเปลีย่นช่ือเป็น 
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 มหาวทิยาลัยปัตตานี    แต่ตั้งอยู่ทีย่ะลา)   มีนักศึกษามากกว่า  7 พนัคน  มีอธิการและคณาจารย์  

 ผู้รอบรู้  ซ่ึงมหาวทิยาลยัรังสิตสามารถประสานความร่วมมือ  สร้างความสัมพนัธ์เพ่ือทาํงาน 

 ร่วมกนัต่อไป 

  2.  สถาบันวทิยาการอสิลามและอาหรับศึกษา  ไม่เพยีงศึกษาและจัดการเรียนการสอน เร่ือง 

 ศาสนาภาษา และวฒันธรรม  แต่จะครอบคลุมวถิีชีวติของอสิลามในทุกมิติ เช่น เร่ืองธุรกจิ  อาหาร  

  การแพทย์  การธนาคาร  โดยสถาบันจะให้บริการและบูรณาการความรู้จากคณะวชิาต่างๆ  ของ 

 มหาวทิยาลัย  เช่น การแพทย์แผนตะวนัออก   เทคโนโลยีอาหาร   บริหารธุรกจิ   เศรษฐศาสตร์   โดย 

 สถาบันนีจ้ะมีอาจารย์สมัย  เจริญช่าง  เป็นผู้อาํนวยการ  และ ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  เป็นทีป่รึกษา 

 สถาบัน 

 

5.2   เร่ือง   ขออนุมัติเปลีย่นประเภทปริญญากติติมศักดิ์ของมหาวิทยาลยัรังสิต 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัเปล่ียนประเภทปริญญากิตติมศกัด์ิ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศกัด์ิไดมี้มติ

มอบปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   สาขาวชิานวตักรรมเกษตร   ประเภทวชิาการ   แก่   

ศาสตราจารย ์ระพี  สาคริก  นั้น 

  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดต้รวจสอบเอกสารประกอบการมอบปริญญากิตติมศกัด์ิ 

แก่ ศาสตราจารย์ ระพี  สาคริก  แล้วขอให้มหาวิทยาลัยรังสิตทบทวนเร่ืองประเภทของปริญญากิตติมศักด์ิ  

รายละเอียดดงัแนบ 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขอเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัเปล่ียนประเภทการมอบ

ปริญญากิตติมศกัด์ิ  จาก ปริญญากิตติมศกัด์ิ ประเภทวชิาการ  เป็น  ปริญญากิตติมศกัด์ิ ประเภททัว่ไป 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการเปล่ียนประเภทการมอบปริญญากิตติมศกัด์ิ  จาก  

ปริญญากิตติมศกัด์ิ ประเภทวชิาการ  เป็น  ปริญญากิตติมศกัด์ิ ประเภททัว่ไป 
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ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.3   เร่ือง   รายงานกจิกรรมวนัสถาปนามหาวทิยาลัยรังสิตครอบรอบ 30 ปี 

 

  เน่ืองในวาระครบรอบ 30 ปี  มหาวทิยาลยัรังสิตไดจ้ดังานรําลึกวนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 

30  ปี ในวนัศุกร์ ท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2558 โดยประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

  ภาคเชา้    เป็นพิธีการทางศาสนา     ประกอบดว้ย      พธีิห่มผา้พระศาสดา      พิธีสกัการะบูชาองค์

เจา้แม่กวนอิม     และพิธีสมโภชองคสุ์ริยเทพ 

  ภาคบ่าย เป็นการแสดงคอนเสิร์ตของวง “รังสิต ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า” ซ่ึงเป็นปฐมฤกษข์องการเปิด

ใชอ้าคารศาลาดนตรี 

  ภาคคํ่า เป็นงานสังสรรคปี์ใหม่ของบุคคลากร ช่ืองาน “ราตรีสีบานเยน็” 
 

  ความสาํคญัของพิธีรําลึกวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรังสิตครบรอบ 30 ปี คร้ังน้ี  คือ มหาวทิยาลยัได้

ก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารเก่าแลว้เสร็จ  รวมทั้งการก่อสร้างมณฑปพระศรีศาสดาหลงัใหม่และการ

ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบ  โดยอาคารใหม่ท่ีแลว้เสร็จคือศาลาดนตรี และอาคารท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่คืออาคาร

นนัทนาการ 

                   (รายละเอียดของงานตาม Presentation) 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และขอชมเชยอธิการบดีทีไ่ด้ทุ่มเทผลกัดันให้เกดิกจิกรรมทีด่ีในทุกด้านของ 

  มหาวทิยาลัย  

 

5.4 เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต    

  สาขาวชิาธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยัการท่องเที่ยวและ  

  การบริการ 
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คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน    การศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยั

การท่องเท่ียวและการบริการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่ อให้การป รับ ป รุงหลักสู ตรมีความคล่องตัว  และเป็ นไป ตามกรอบ มาตรฐาน คุณ วุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 

ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 

เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยั

การท่องเท่ียวและการบริการ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา

ดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2557   และภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2557   
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา   ระดบัปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2557     และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2557  จาํนวน  1,095  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 1,095 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2557 

ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2557 

รวม 

1.  คณะศิลปศาสตร์ 58 - 58 

2.  คณะบริหารธุรกิจ 302 - 302 

3.  คณะพยาบาลศาสตร์ 1 125 126 

4.  คณะนิเทศศาสตร์ 166 - 166 

5. คณะศิลปะและการออกแบบ 11 - 11 

6.  คณะกายภาพบาํบดั 5 - 5 

7.  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 8 - 8 

8.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 47 - 47 

9.  คณะวทิยาศาสตร์ 17 - 17 

10.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 15 - 15 

11.  วทิยาลยันานาชาติ 17 - 17 

12.  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 32 - 32 

13.  คณะนิติศาสตร์ 20 - 20 

14.  คณะเศรษฐศาสตร์ 2 - 2 

15.  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 14 - 14 
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คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2557 

ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2557 

รวม 

16.  วทิยาลยัดนตรี 6 - 6 

17.  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 22 - 22 

18.  คณะบญัชี 81 - 81 

19.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 3 - 3 

20.  คณะทศันมาตรศาสตร์ 7 - 7 

21.  สถาบนัการบิน 4 - 4 

22.  วทิยาลยันานาชาติจีน 9 - 9 

23.  คณะดิจิทลัอาร์ต 7 - 7 

24.  วทิยาลยัรัฐกิจ 22 - 22 

25.  คณะเภสชัศาสตร์ - 94 94 

รวม 876 219 1,095 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1   

ปีการศึกษา 2557  และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2557  จาํนวน  1,095  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.6    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2557   และภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2557 

 

 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
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ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2557 และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 68 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ  บณัฑิตวทิยาลยั   และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด

ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  68 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2557 

ภาคการศึกษาที ่ 

2/2557 

รวม 

1. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 7 - 7 

2. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 8 - 8 

3. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่ 5 - 5 

4. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 2 3 

5. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

6. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและ 

      การบริการ 

1 - 1 

7. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 4 7 

8. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

2 1 3 

9.  สาขาวชิานิติศาสตร์ 5 - 5 

10. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 - 1 

11. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

7 2 9 

12. สาขาวชิาบญัชี 3 - 3 

13. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 10 - 10 

14. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 2 - 2 

15. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 3 - 3 

รวม 59 9 68 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 1       

ปีการศึกษา  2557 และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 68 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.7    เร่ือง กจิกรรมสําคัญของมหาวทิยาลยั 

  อธิการบดี ไดแ้จง้กาํหนดการกิจกรรมสาํคญัของมหาวทิยาลยัรังสิต และขอเชิญกรรมการมสภา

มหาวทิยาลยั เขา้ร่วม ดงัน้ี 

  1.  พิธีประสาทปริญญา ในวนัอาทิตยท่ี์  22  กุมภาพนัธ์  2558 

  2.  การแสดงละครเพลง ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  ซ่ึงเป็นกิจกรรมประจาํปี  โดย

จดัแสดงท่ีศาลาดนตรี  ในวนัเสาร์ท่ี  28  กุมภาพนัธ์  2558 

  3.  พิธีเปิดศาลาจีน-ไทย  ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์

ประธาน  และร่วมชมการแสดงละครเวที เร่ือง   “ซูสีไทเฮา”  ท่ีศาลาดนตรี  ในวนัพุธท่ี  29  เมษายน  2558 

 

เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

     เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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