
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2559 

วนัพุธที ่  23  มีนาคม  2559 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 

8. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

12. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

6. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  อธิการวทิยาลยัรัฐกิจ 



2 

 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

10. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 

11. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

12. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

12. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

11. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

15. นายภูมิณวธัน์  ตั้งศรีพูลผล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป 

13. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ 

14. นายวฒิุพล  อินทรเทว ี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

16. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.40  น. 

   

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง       แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1   เร่ือง    ขออนุมัติมติเวยีนคร้ังที ่4/2558  จํานวน  3 เร่ือง 

  1.2.1.1 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

    ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2558 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก

หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบ ทวิภาค รวมจาํนวนทั้งส้ิน  4  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2558  

  1. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน      4  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน                4  คน 

 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 4/2558   เร่ือง  ขออนุมติั

การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2558 ต่อท่าน กรรมการสภา

มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2558  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2558   ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2558 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

  1.2.1.2 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญากติติมศักดิ์ประเภททัว่ไป 
 

 เน่ืองด้วยมหาวิทยาลยัรังสิตจะจดัพิธีประสาทปริญญา ประจาํปี 2558  ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 

2558  จึงพิจารณาเห็นสมควรให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ แก่ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ  และมีประวติั

การทาํงานท่ีส่งเสริมการพฒันาแก่สังคมในระดบัประเทศ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ     

คร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี 22 ตุลาคม 2558    ขอเสนอใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป  แก่บุคคลดงัน้ี 

1. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ   

  แก่  นายชาติศิริ  โสภณพนิช  
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ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  กฎกระทรวง   เร่ือง   กาํหนดชั้นสาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549    ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน          

พ.ศ. 2546   ขอ้ 3  และขอ้ 4    ความวา่ 

  ขอ้ 3   สถาบนัจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิได้เฉพาะในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนันั้ น  

และไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิานั้นแลว้ 

  ขอ้ 4   บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติศกัด์ิ  มีดงัต่อไปน้ี 

   (1)   ป ริญ ญ ากิ ตติม ศัก ด์ิป ระเภท ทั่วไป   สํ าห รับ ผู ้ท รงคุณ วุฒิ   ซ่ึ งใช้ความ รู้  

ความสามารถในสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ินั้น   จนเป็นท่ีประจกัษ์ว่าไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงาม

ความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ  และให้มอบไดส้ําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

หรือสาขาวชิาศิลปศาสตร์เท่านั้น 

  ทั้งน้ี    ให้สภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองทาํหน้าท่ีกลัน่กรองและเสนอช่ือผูท่ี้

สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนั  เพื่อพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2558    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา

กิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป  ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2558 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

  1.2.1.3 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

    (สําหรับหลกัสูตรเปิดใหม่) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  มหาวทิยาลยัรังสิต จะเปิดดาํเนินการหลกัสูตร 

จาํนวน 6 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์

2. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบท และกาํกบัภาพยนตร์และ

โทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์ 
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3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค คณะรังสีเทคนิค 

4. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี วทิยาลยัดนตรี  มหาวทิยาลยัรังสิต 

5. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

6. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยดิีจิทลัทีว ีเสียงและภาพ   

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา จาํนวน 6 หลกัสูตร ดงักล่าวขา้งตน้ (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ)   

ดงันั้น เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"   ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลยั  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2558    เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 

พฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา (สาํหรับหลกัสูตรเปิดใหม่)  ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2558 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1   

   ปีการศึกษา 2558 (มติเวยีนคร้ังที ่1/2559) 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก

หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัแพทยศาสตร์ รวมจาํนวน 2  คน มีรายนามดงัน้ี 
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ลาํดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล 

1 5200025           นายอเนก   ตงัคนานนท ์

2 5206599           นายธนสาร   พฤฒิสถาพร 

 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 1/2559   เร่ือง  ขออนุมติั

การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 1     ปีการศึกษา 2558   ต่อท่านกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 1/2559  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2558   ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 30  มกราคม  2559 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

  1.2.3   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1 

      ปีการศึกษา 2558 (มติเวยีนคร้ังที ่2/2559) 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก

หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบ ทวิภาค รวมจาํนวนทั้งส้ิน 24  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2558  

  1. คณะทนัตแพทยศาสตร์  จาํนวน         5  คน 

  2. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน         6  คน 
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  3. คณะเภสัชศาสตร์  จาํนวน       13  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน                 24   คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2559   เร่ือง  ขออนุมติั

การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 1     ปีการศึกษา 2558   ต่อท่านกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 2/2559  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2558   ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 11  กุมภาพนัธ์  2559 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

1.2.4   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1   

  และภาคการศึกษาที ่2    ปีการศึกษา 2558 (มติเวียนคร้ังที ่3/2559) 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1     และภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาท่ี

มหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการ

ประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน 

หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบ ทวภิาค รวมจาํนวนทั้งส้ิน 1,232  

คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2558  

  1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน  63 คน 

  2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน 301 คน 

  3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน 153 คน 

  4. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน   20 คน 
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  5. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน     1 คน 

  6. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน     5 คน 

  7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน   28 คน 

  8. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน   62 คน 

  9. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน   22 คน 

  10. วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จาํนวน   17 คน 

  11. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน   27 คน 

  12. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน 120 คน 

  13. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน   19 คน 

  14. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน    5 คน 

  15. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน    3 คน 

  16. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน    9 คน 

  17. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน   20 คน 

  18. คณะบญัชี  จาํนวน   71 คน 

  19. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน   13 คน 

  20. สถาบนัการบิน  จาํนวน   40 คน 

 21. วทิยาลยันานาชาติจีน จาํนวน   10 คน 

 22. คณะดิจิทลัอาร์ต จาํนวน    4 คน 

 23. วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ จาํนวน    95 คน 

 24. คณะเอสอาร์ย ู จาํนวน    3 คน 

   รวม       1,111 คน 

 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558  

  1. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน 121 คน 

         รวม 121 คน 

 

 ภาคการศึกษาที ่1     และภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558        รวมทั้งส้ิน  1,232 คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2559    เร่ือง  ขออนุมติั 
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การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558   

ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพือ่โปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2559  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1  และภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2558   ต่อสภามหาวทิยาลยั  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 26  กุมภาพนัธ์  2559 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

  1.2.5   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2 

      ปีการศึกษา 2558 (เพิม่เติม)    (มติเวยีนคร้ังที ่4/2559) 

 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต

จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้

ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร์ รวมจาํนวน 1  คน มีรายนามดงัน้ี 

 

ลาํดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล 

1 5400022           นางสาว ดาริน  ศุภเศษสิริ 

 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 4/2559   เร่ือง  ขออนุมติั

การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)   ต่อท่าน

กรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
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ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2559  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)      ต่อสภามหาวทิยาลยั   

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 11  มีนาคม  2559 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่4/2558 

       วนัพุธที ่  23   กนัยายน  2558 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  คร้ังที ่4/2557  

  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง    ประจําทางวชิาการ (ที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ    

            วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร  : 

  3.1.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์  และ 

   โทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหา

บณัฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ และโทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยันิเทศ

ศาสตร์ 

    

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ และ

โทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  
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1.1 เพื่อให้ผูศึ้กษามีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเขียนบท และกาํกบั

ภาพยนตร์และโทรทศัน์ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางดา้นนิเทศศาสตร์ในการศึกษาวิจยัผลงานนิเทศศาสตร์

เฉพาะทางตามพื้นฐานความถนดัเพื่อพฒันางานวชิาชีพ 

1.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสํานึกในพนัธกิจ และ

ภารกิจของนกัวิชาการและนกัวิชาชีพ  อุปนิสัยในการแสวงหาความรู้ และนาํเสนอความรู้และความจริงท่ีมีคุณค่า

ไปเสริมสร้างส่ิงอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม  วงวชิาการ และวงวชิาชีพ 

  1.3 เพื่อส่งเสริม การสร้างสรรคผ์ลงาน การวจิยั และพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นนิเทศศาสตร์ 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 5 คน   โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 15  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 

- 

18 หน่วยกิต 

 9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

สอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 

- 

18 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเขียน

บทและการกาํกบัภาพยนตร์ และโทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตร  

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์   (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)               

วทิยาลยันิเทศศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรอง หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ และโทรทศัน์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. การเขียนเน้ือหาในคําอธิบายรายวชิาน้อยไป อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ  

2. ขอให้ใส่ช่ือทฤษฎ ี ในรายวชิาเกีย่วกบั “การวจิารณ์” 

3. แก้ไขช่ือวชิาภาษาองักฤษ โดยหาคําอ่ืนทีอ่่านแล้วเข้าใจ และให้ตรงกบัช่ือภาษาไทย    

ในรายวชิา  ดังนี้ 

FWD 627 การกาํกบัข้ันสูงสําหรับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทดรามา 

 (Advanced Directing for Dramatic Film and Television Drama)  และ   

FWD 628 การกาํกบัข้ันสูงสําหรับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทตลก 

 (Advanced Directing for Comedy Film and Television Drama) 

4. ช่ือวชิาภาษาองักฤษ ของรายวชิา FWD 623 การกาํกบัละครโทรทศัน์ข้ันสูง 

 (Advanced Directing for Television Drama) คําว่า “Drama” ควรแก้เป็น “Series” 

และ  แก้ไขคําว่า “อาท”ิ เป็น “เช่น”   

5. เพ่ือให้หลกัสูตรมีความน่าสนใจ ควรเพิม่รายวชิา Documentary   
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6. ควรรวบรวมผลงานวจัิยด้านการเขียนบท  เพ่ือให้อาจารย์ได้ศึกษา  ก่อนที่นักศึกษาจะ

ทาํ Independent Study  และ Thesis  

7. ควรเชิญและนํารายช่ือนักเขียนบททีม่ีช่ือเสียง มาประชาสัมพนัธ์ในหลกัสูตร เพ่ือเพิม่

จุดขาย  

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.2 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีระบบราง  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)   

  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์      

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1 เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดบัปริญญาตรีท่ีมีความรู้พื้นฐานและมี

ทกัษะในการปฏิบติังานทางเทคโนโลยรีะบบรางและยานพาหนะระบบราง เป็นอยา่งดี  

 1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นความรู้ในวชิาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม 

 1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการทาํวิจยั สามารถนาํทกัษะในการวจิยัและ

พฒันาไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพดา้นเทคโนโลยรีะบบรางและยานพาหนะระบบราง 

 1.4 เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีท่ี มีความใฝ่รู้พร้อมท่ีจะติดตามความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยแีละนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป 
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   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

     - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

     - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     - กลุ่มวชิาภาษา 

     - กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

 - วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ 

     - วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

     - วชิาชีพ 

        ก.วชิาชีพ-บงัคบั 

        ข.วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 85 หน่วยกติ 

9 หน่วยกิต 

22 หน่วยกิต 

54 หน่วยกิต 

         36 หน่วยกิต 

          18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 
 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 6 คน โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 20  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3.3   

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

   การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยี

ระบบราง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 
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   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์    เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลย ีบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ประธานฝากข้อคิด ในการจัดทําหลักสูตร ว่า ไม่ควรหยุดไว้เพียงหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี  ควรมีการทําวิจัย และพัฒนาเพ่ือรองรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอกในอนาคตต่อไป 

2. เราไม่ได้เตรียมตัวสร้างคน เพ่ือพัฒนาในอีก 50 ปีข้างหน้า  เร่ืองการวิจัย การพัฒนา

ทางด้านเคร่ืองกล และเคร่ืองจักร 

3.  ควรขอคําแนะนําทางด้านวิชาการ กับ  ศ.ดร.อาณั ติ  อาภาภิรม กรรมการสภา

มหาวทิยาลยัรังสิต 

4.  ในหลักสูตร มีการใช้ คํา 2 คํา คือคําว่า “ระบบราง”  และ “ระบบขนส่งทางราง”  ควร

แก้ไขให้เป็นคําว่า “ระบบราง” อย่างเดียว เพ่ือป้องกนัการเข้าใจผิด ว่ามีเร่ืองการขนส่ง

ในหลกัสูตรด้วย 

5.  ขาดเน้ือหาเกี่ยวกับ  เร่ือง ระบบสถานี  โดยกล่าวถึง บทบาท อุปกรณ์ การได้มาของ

สถานีต้องมีการดําเนินการอย่างไรบ้าง   เร่ือง การรักษาความปลอดภัย  การเข้า-ออก

ของรถไฟ  การอพยพผู้โดยสารออกจากรถไฟกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  รวมถึงเร่ืองสถานี

ชุมทางด้วย  โดยอาจเปิดเป็นวชิาเลือก อกี 1 รายวชิา 

6. ขอให้เพิ่มรายวิชา และกล่าวถึงเร่ือง รถไฟยุคใหม่  การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

และ ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง 

7. ภาพรวมของหลักสูตร มีรายวชิาเลือกมากเกินไป ซ่ึงเป็นรายวชิาที่เกีย่วข้องกบัยานยนต์  

และรายวชิาบังคับ มีน้อยเกนิไป ขอให้ปรับแก้ไขให้เหมาะสมด้วย 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้

 1.  ปัจจุบันการคมนาคมโดยระบบรางของประเทศไทย มีเพียง 5% ของทั้งระบบ ซ่ึงถือว่า

น้อยมาก การพฒันาระบบราง จึงมีความจําเป็นอย่างยิง่ และการทีม่หาวิทยาลัยรังสิตเลือกสร้างความร่วมมือกบั

ญีปุ่่น ถือว่าถูกต้อง เพราะญี่ปุ่ นเป็นประเทศทีก้่าวหน้าในเร่ืองเทคโนโลยีระบบรางมากทีสุ่ดในโลก แม้แต่เยอรมัน

กย็งัต้องลอกแบบจากญี่ปุ่ น 

 2.  ญีปุ่่นมีวฒันธรรมการทาํงานทีด่ี มีความขยนั ละเอียด มหาวทิยาลยัจึงควรสร้างความ

ร่วมมือศึกษาเรียนรู้ และอนาคต ควรมีการพูดคุยกบั Nippon Foundation ซ่ึงมีศักยภาพสูง และมีวสัิยทัศน์เร่ือง

การพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในเอเซีย 

 3.  นอกจากเร่ืองเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัควรศึกษาเร่ือง Privatizationระบบรางของญีปุ่่น

ด้วย เพราะรถไฟญีปุ่่ นเดิมเป็นของรัฐ ต่อมามีกระบวนการแปรรูป กระทั่งรถไฟในญีปุ่่ นเป็นของเอกชนทั้งหมด 

ซ่ึงมิใช่เพยีงแค่การเดินรถไฟ แต่บริษัทเอกชนยงัเป็นเจ้าของราง ทีด่ิน และทาํกจิการร้านค้า ร้านอาหารด้วย ซ่ึง

ระบบบริหารจัดการดังกล่าว มีแง่มุมที่น่าศึกษา 

 4. อธิการบดีและคณบดีวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า มหาวทิยาลัย

รังสิต กบั Nihon University มีความร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิด สัปดาห์ทีผ่่านมา ได้มีการจัด Symposium เร่ือง

ระบบราง ทีม่หาวทิยาลยัรังสิต ผู้บริหารและอาจารย์จาก Nihon U. ได้เดินทางมาร่วมบรรยายด้วย นอกจากนี ้

มหาวทิยาลัยยงัมีความร่วมมือกบับริษัทเอกชนอ่ืนๆ ของญีปุ่่ นในการรับนักศึกษาไปฝึกงาน เช่นที่ศูนย์ฝึกของ JR 

ประเทศญีปุ่่น และอาจารย์จาก Nihon U. กจ็ะมาร่วมบรรยายทีม่หาวทิยาลยัรังสิตตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสมด้วย 

 

3.1.3  เร่ือง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค   
       

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค   

    

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสี

เทคนิค   มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีมีสมรรถนะและมาตรฐานวชิาชีพสาํหรับผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขารังสี

เทคนิค โดยมุ่งเนน้ใหบ้ณัฑิต 
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 1.1  มีทกัษะการปฏิบติังาน ควบคุมการทาํงาน และการควบคุมคุณภาพ ของอุปกรณ์

และเคร่ืองมือท่ีใช้งานทางดา้นรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ไดอ้ย่างถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ

และปลอดภยัจากผลของรังสีทั้งกบัตนเองและผูอ่ื้น   

 1.2 มีความรู้และความเขา้ใจในคุณประโยชน์และโทษของรังสี ตลอดจนวิธีการวดั

ปริมาณรังสี และวธีิป้องกนัอนัตรายจากรังสีท่ีใชใ้นทางการแพทยเ์ป็นอยา่งดี 

 1.3  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ มีจรรยาบรรณ และเจตคติท่ีดี

ต่อวชิาชีพ 

 1.4 มีความเขา้ใจพื้นฐานการบริหารจดัการ และระบบการพฒันาคุณภาพหน่วยงาน

ทางดา้นบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานทางรังสีวิทยา และรูปแบบของธุรกิจในมุมมอง

ของผูป้ระกอบการ 

 1.5  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีหวัใจบริการ มีทกัษะในการใชภ้าษา สามารถติดต่อส่ือสาร 

ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น และใหบ้ริการต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูรั้บบริการอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.6 มีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะสามารถศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน ของวิชาชีพหรือ

สาขาอ่ืนๆ 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

     - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     - กลุ่มวชิาภาษา 

     - กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

- วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

    - วชิาชีพ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั 

         ข. วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกติ 108 หน่วยกติ 

32 หน่วยกิต 

76 หน่วยกิต 

           74 หน่วยกิต 

             2 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 
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  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท 6 คน โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 50  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  8.3   

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

   การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ        

ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 

   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้เพิ่มเน้ือหาในคําอธิบายรายวิชา RTG 122 ระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงมีเน้ือหาน้อยไป 

โดยขอให้เพิ่ม เร่ือง ระเบียบวิธีวิจัย มีกี่รูปแบบ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงาน 

การเขียนสรุปและมีมาตรฐานการใช้สัตว์ทดลองในการวจัิยอย่างไร 

2. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา  RTG 111  จาก   บทนํารังสีวทิยา  เป็น รังสีวทิยาเบื้องต้น 
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3. ขอให้แก้ไข คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ของรายวิชา RTG 221 ภาพดิจิทัลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จาก Digital  image and Information and communication 

technology…. เป็น  Digital image and  ICT.... 

4. ขอให้ตรวจสอบช่ือวิชาภาษาองักฤษ ของรายวชิา PHY 135 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

(Life Science Physics) ว่าถูกต้องหรือไม่ 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

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

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  

สาขาวชิาการผลิตดนตรี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัดนตรี 

    

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

วทิยาลยัดนตรี  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

      1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตดนตรี เทคโนโลยี

ดนตรี และธุรกิจดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตวัให้เขา้กบักระแสความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทางเทคโนโลย ี

      1.2 เพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีในฐานะท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ และถ่ายทอดองค์

ความรู้   ทางดา้นดนตรีสู่สังคม พร้อมกบักา้วทนัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

      1.3  เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 

รวมถึงการสร้างจิตสาํนึกท่ีดีต่อสังคม 
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   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

     - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     - กลุ่มวชิาภาษา 

     - กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

- วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

     - วชิาชีพ 

        ก.วชิาชีพ-บงัคบั 

        ข.วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 88 หน่วยกติ 

61 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 

         24 หน่วยกิต 

          3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 124 หน่วยกติ 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท 3 คน  และระดบั

ปริญญาตรี 2 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  6   

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี  

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3  กมุภาพนัธ์ 2559 
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 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  

สาขาวชิาการผลิตดนตรี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัดนตรี  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิา

การผลิตดนตรี  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัดนตรี  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. คําอธิบายรายวชิา MUS 456 กระบวนการหลงัการผลติ  มีเน้ือหาน้อยเกนิไป อ่านแล้วไม่

เข้าใจ ควรเพิม่เน้ือหาให้ครบถ้วน ว่ามีเทคนิคอะไรบ้าง แก้ปัญหาอะไร ใช้เคร่ืองมือแบบ

ไหน ทดสอบอย่างไร   ทั้งนี้ รวมถึงคําอธิบายรายวชิา MUS 359 การประพนัธ์เน้ือร้อย 

และรายวชิาอ่ืนๆ ด้วยเช่นกนั  ควรแก้ไขโดยเขียนเน้ือหาให้ครบถ้วน 

2. ขอให้มีกรณีศึกษาในรายวชิา การประพนัธ์เพลงสมัยนิยม 

3. รายวชิาดนตรีปฏิบัติ ขอให้เขียนให้ชัดเจนว่ามีการฝึกปฏิบัติด้านใดบ้าง 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 

 3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  คณะศึกษาศาสตร์   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์    
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะศึกษาศาสตร์   ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

1.  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน   

 1.1 ยกเลิก   3 รายวชิา  

 1.2  เปิดรายวชิาใหม่  1 รายวชิา    

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

 2.1  วชิาบงัคบั 

  2.1.1 ปรับคาํอธิบาย การเรียนวชิาบงัคบั 

           2.1.2 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเลือก  (กลุ่มวชิาบริหารการศึกษาและภาวะผูน้าํ)  

     จาํนวน  1  รายวชิา  

  2.1.3 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิานวตักรรมการเรียนการสอน  จาํนวน   1    รายวชิา  

       กลุ่มวชิาบริหารการศึกษาและภาวะผูน้าํ 

 1. ยา้ยไปอยูว่ชิาเลือก กลุ่มวชิาบริหารการศึกษาและภาวะผูน้าํ จาํนวน 2 รายวชิา  

 กลุ่มวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

1. ยา้ยไปอยูว่ชิาเลือก กลุ่มวชิาดา้นการศึกษาระบบสองภาษาและวชิานวตักรรม

  การเรียนการสอน จาํนวน  2  รายวชิา 

กลุ่มวชิานวตักรรมการเรียนการสอน 

1. ยา้ยไปอยูว่ชิาเลือก กลุ่มวชิาดา้นการศึกษาระบบสองภาษาและวชิานวตักรรม

  การเรียนการสอน จาํนวน   1    รายวชิา  

 2. ยา้ยไปอยูว่ชิาบงัคบั  จาํนวน   1    รายวชิา  

  2.2  วชิาเลือก 

  2.2.1 ปรับคาํอธิบาย การเรียนวชิาเลือก 

  2.2.2  ยา้ยไปอยูว่ชิาบงัคบั จาํนวน   1    รายวชิา   

  2.2.3 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาบงัคบั (กลุ่มวชิาบริหารการศึกษาและภาวะผูน้าํ)  

    จาํนวน   2    รายวชิา   

  2.2.4  เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จาก  กลุ่มวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 
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                เป็น  กลุ่มท่ี 2   วชิาดา้นการศึกษาระบบสองภาษา และ วชิาดา้น 

    นวตักรรมการเรียนการสอน    

  2.2.5 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาบงัคบั  (กลุ่มวชิาการศึกษาระบบสองภาษา)  

    จาํนวน   2    รายวชิา   

  2.2.6 ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาบงัคบั   (กลุ่มวชิานวตักรรมการเรียนการสอน)  

    จาํนวน   1    รายวชิา   

  2.2.7    ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเลือก   (กลุ่มวชิานวตักรรมการเรียนการสอน)  

    จาํนวน   5    รายวชิา                                                    

2.2.8 ยา้ยไปกลุ่มวชิาการศึกษาระบบสองภาษา และกลุ่มวชิานวตักรรมการ

    เรียนการสอน จาํนวน   5    รายวชิา   
 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร  

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

แบบ 1.1  

สําหรับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท 

สาขาวชิาการศึกษา 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

  

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

 

   

48 หน่วยกิต 

 

  

 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 

สําหรับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท  

สาขาวชิาการศึกษา และสาขาวชิาอ่ืน   

ศึกษารายวชิา 

   หมวดวชิาบงัคบั 

 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

 

 

 

- 

6 หน่วยกิต 

 

 

 

- 

6 หน่วยกิต 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร  

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 วนัท่ี  20  กรกฎาคม 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

การศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้ทางหลักสูตรตรวจสอบและแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  เกือบ

ทุกรายวิชา ให้ถูกต้อง โดยให้เขียนเป็น Topics  ไม่ควรเขียน Outcome ส่วนเน้ือหาใน

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยน้ันถูกต้องแล้ว ยกตัวอย่างเช่น รายวิชา EDU 708 การ

วางแผนอนาคตของสถานศึกษา  EDU 712 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     

เป็นต้น    

2. ขอให้แก้ไขคําอธิบายในข้อ 3.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  โดยอธิบายเพิ่มเติม ให้ผู้ที่

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวชิาการศึกษา สามารถเรียนได้   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการ

สอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2549 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1  หมวดวชิาบงัคบั 

    1. เปล่ียนรหสัรายวชิาและแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 

             2.  ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

                             3.  ยา้ยรายวชิาไปอยูใ่นหมวดวิชาเลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

                4.  แกไ้ขช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

                            5.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

      2.2 หมวดวชิาเลือก 

            1. ตดัรายวชิา จาํนวน 10 รายวชิา 

            2.  เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขรายวชิา จาํนวน 12 รายวชิา 

               3.  แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

           4.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8 รายวชิา 

    5.  ยา้ยมาจากหมวดวชิาบงัคบัและแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก 2 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

แผน ข 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้า่น

การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 วนัท่ี 18  พฤษภาคม 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร

ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา จากคําว่า “เสมือน” เป็น “องค์การ”  และ คําว่า “โครงการ” เป็น 

“องค์การ” ดังรายวชิาต่อไปนี ้

จาก ITM 625 การประสานงานและเทคโนโลยีการส่ือสารในสภาพแวดล้อมเสมือน 

เป็น  ITM 625 การประสานงานและเทคโนโลยกีารส่ือสารในองค์การ 

จาก ITM 620 การจัดการงบประมาณในโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป็น ITM 620 การจัดการงบประมาณในองค์การเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จาก ITM 623 การจัดการความเส่ียงในโครงการ 

เป็น ITM 623 การจัดการความเส่ียงในองค์การ  

จาก ITM 651 การจัดการคณะทาํงานเสมือน 

เป็น ITM 651 การจัดการคณะทาํงานองค์การ 

2. เน้ือหาวชิาในหลักสูตร เน้นการจัดการเกี่ยวกับโครงการหลายวิชา ทําให้เน้ือหาเกี่ยวกับ 

การจัดการ IT มี น้อยไป  เช่น ขาดเร่ือง  Business Process Management (BPM)  

ดังน้ันขอให้เพิ่มเร่ือง  BPM  เข้าไปในรายวิชา  ITM 670 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสาร 

สนเทศเชิงองค์กร  ด้วย 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 



28 

 

3.2.3 หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบัญชี 
 

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบญัชี 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบญัชี  ไดรั้บอนุญาตให้

เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2548 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 ปรับปรุงหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน    

   2.1.1   ยกเลิกรายวชิา 1 รายวิชา   

                       2.1.2   เปิดรายวชิาใหม่  1 รายวชิา   

   2.2    ปรับปรุงหมวดวชิาบงัคบั   แผน ก  แบบ ก2 และ แผน ข. ดงัน้ี 

   2.2.1   ยา้ยไปหมวดวชิาเลือก จาํนวน 1 รายวชิา     

                       2.2.2   ยกเลิกรายวชิา 3 รายวิชา      

                       2.2.3   เปิดรายวชิาใหม่  4  รายวชิา   

   2.3 ปรับปรุงหมวดวชิาเลือก  แผน ข 

    2.3.1 ยา้ยมาจากหมวดวชิาบงัคบั 1 รายวชิา   

            2.3.2   ยกเลิก 5 รายวชิา   

          2.3.3   เปิดรายวชิาใหม่ ยา้ยมาจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  5 รายวชิา   
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน* 

หมวดวชิาบงัคบั      

 

- 

- 

 

6 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

12 หน่วยกิต 

- 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน* 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

6 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต 

27 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

*ไม่นบัหน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะบญัชี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2558 วนัท่ี  28  ตุลาคม  2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559  วนัท่ี  13  มกราคม 2559 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบัญชี เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. รายวชิา ACC 626 การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี  เน้ือหาวชิา ควรอธิบาย

ฟังก์ชันพืน้ฐานในระบบสารสนเทศทางการบัญชีก่อน  

2. ขอให้นําระบบสารสนเทศขนาดต่างๆ ขององค์กรมาเป็น Case Study เช่น ระบบ

สารสนเทศในภาครัฐ มี GFMIS ภาคเอกชนขนาดใหญ่ และ ภาค SME ทาํระบบบัญชี

เอง หรือใช้ Excel เพ่ือทาํให้เข้าใจฟังก์ชันในระบบได้ดีขึน้ 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.4 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

 คณะเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) คณะเศรษฐศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1   ช่ือหลกัสูตร  

      จาก ภาษาไทย หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์

       ภาษาองักฤษ Master of Economics Program in Applied Economics 

      เป็น ภาษาไทย หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

       ภาษาองักฤษ Master of Economics Program in Digital Economy 
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     2.2 ช่ือปริญญา   

      จาก ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยกุต)์ 

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) Master of Economics  (Applied Economics) 

               ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยกุต)์ 

       ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) M.Econ. (Applied Economics) 

          เป็น ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  (เศรษฐกิจดิจิทลั) 

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) Master of Economics  (Digital Economy) 

      ช่ือยอ่  (ภาษาไทย) ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทลั) 

      ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) M.Econ.(Digital Economy) 

     2.3 หมวดวชิาบงัคบั  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

    1.   ปรับจาํนวนหน่วยกิต  เดิม   15 หน่วยกิต       เป็น     18 หน่วยกิต 

    2.   ยา้ยจากหมวดวชิาบงัคบัไปเป็นหมวดวชิาเลือก และเปล่ียนรหสั จาํนวน 1 รายวชิา   

     3. ยา้ยจากหมวดวชิาบงัคบัไปเป็นหมวดวชิาเลือก จาํนวน 1 รายวชิา   

     4. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา   

     5. ยา้ยจากหมวดวชิาเลือกมาเป็นหมวดวชิาบงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา   

     2.4 หมวดวชิาเลือก  แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 

      1. ปรับคาํอธิบาย 

      เดิม แผน ก แบบ ก2 ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในกลุ่มสาขาวชิาเอกเลือก 

       กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงกลุ่มวชิา จาํนวน 3 วชิา 9 หน่วยกิต 

       แผน ข ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในกลุ่มสาขาวชิาเอกเลือกกลุ่มใด 

       กลุ่มหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงกลุ่มวชิา จาํนวน 5 วชิา 15 หน่วยกิต 

      เป็น แผน ก แบบ ก2 ใหเ้ลือกศึกษา จาํนวน 3 วชิา 9 หน่วยกิต 

       แผน ข   ใหเ้ลือกศึกษา จาํนวน 5 วชิา 15 หน่วยกิต 

     2. ยกเลิกกลุ่มวชิา จาํนวน 7 กลุ่มวชิา   

     3. ยา้ยมาจากหมวดวชิาบงัคบั และเปล่ียนรหสั จาํนวน 2 รายวชิา   

     4. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา   
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน* 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน* 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

*ไม่นบัหน่วยกิต 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 
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 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2558 วนัท่ี  28  ตุลาคม  2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559  วนัท่ี  13  มกราคม 2559 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขคําผิด  ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย ของรายวิชา ECO 675  การให้

คําปรึกษาทางธุรกจิและเศรษฐศาสตร์ และ รายวิชา ECO 677 การบริหารโครงการด้าน

ดิจิทลั  ให้ถูกต้อง 

2. ขอให้เพิ่มวิชาเลือก หรือวิชาเสริมพื้นฐาน อีก 1 รายวิชา คือ วิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่มี

เน้ือหาเกี่ยวกับ  การให้ความรู้พื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต  ความมั่นคงปลอดภัย และปัญหาที่

เกดิขึน้กบัระบบ 3G,  4G  และกรณศึีกษาปัญหาเกีย่วกบัธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและ

การต่างประเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตร      

นานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการ

สอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2549 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 หมวดวชิาบงัคบั (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 

  2.1.1 ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 7 รายวชิา    

  2.1.2  ยา้ยรายวชิาไปเป็นวชิาเลือก และเปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

  2.1.3  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8  รายวชิา 

 2.2 หมวดวชิาเลือก   

  2.2.1  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา   
  2.2.2  ยา้ยมาจากวชิาบงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา   

  2.2.3  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

  2.2.4  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา          

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก 2 

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

24 หน่วยกิต 

- 

12 หน่วยกิต 

 

- 

24 หน่วยกิต 

- 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ข. 

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

 

- 

24 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

 

- 

24 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

การสอบประมวลความรู้ - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและ

การต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดผ้า่น

การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี  19  มกราคม 2559    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและ

การต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา IDS 690 สัมมนาเกีย่วกบัองค์กรทีไ่ม่ใช่รัฐบาล  เป็น  IDS 690 

สัมมนาเกีย่วกบั NGO 
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2. ขอให้เพิ่มรายวชิาเลือก อกี 1 รายวิชา โดยให้มีเน้ือหาเกี่ยวกบั  บทบาท หน้าที ่ โครงสร้าง

องค์กร  หน้าที่ความรับผิดชอบ  บทบาทด้านข่าวกรอง และการศึกษาสถานภาพของ

ประเทศ  การจารกรรมสถานทูต  การป้องกันการก่อการร้าย การรักษาความลับใน

สถานทูต สิทธิสภาพของสถานทูต และการส่ือสารโทรคมนาคมอย่างมั่นคงปลอดภัย  

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

  

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวนัออก  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  

1  ปีการศึกษา 2551 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับปรุงแกไ้ข ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 36 หน่วยกิต เป็น 37 หน่วยกิต 

2.2 หมวดวชิาเลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 7 หน่วยกิต เป็น 8 หน่วยกิต 

2.3 เปล่ียนจากคาํวา่ แขนงวชิา เป็น กลุ่มวชิา 

2.4 หมวดวชิาเลือก 

 2.4.1 กลุ่มวชิาดา้นคลินิก 

   1. ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

    2. ปรับรหสัวชิาและปรับลดหน่วยกิต จาํนวน 2 รายวชิา  

 2.4.2   กลุ่มวชิาดา้นการพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพร 

  1.   ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

  2.   ปรับรหสัวชิาและปรับลดหน่วยกิต จาํนวน 3 รายวชิา  
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  3.   ปรับรหสัวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

2.4.3 กลุ่มวชิาดา้นการประเมินความปลอดภยัและประสิทธิผล 

    1.  ปรับรหสัวชิาและปรับลดหน่วยกิต จาํนวน 5 รายวชิา  

   2.4.4 กลุ่มวชิาดา้นการประเมินคุณภาพ 

    1.   ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

    2.   ปรับรหสัวชิาและปรับลดหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา  

2.5 ยกเลิกแขนงวชิาและรายวชิาในแขนงวชิาในหมวดวชิาเลือก จาํนวน 2 แขนง ไดแ้ก่ 

1) แขนงวชิาดา้นการควบคุมการผลิตและการคา้ผลิตภณัฑส์มุนไพรและ 

    ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา  

2) แขนงวชิาดา้นสุขภาพและความงามและยกเลิกรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา   

2.6 เปิดกลุ่มวชิาในหมวดวชิาเลือก จาํนวน 3 กลุ่มวชิา 

1) กลุ่มวชิาดา้นการแพทยท์างเลือก และเปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา   

2) กลุ่มวชิาการแพทยอ์ายรุเวทประยกุต ์และเปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 5 รายวชิา   

3) กลุ่มวชิาโฮมีโอพาธีย ์และเปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา   

2.7 วทิยานิพนธ์ สาํหรับแผน ก แบบ ก 1  ปรับรหสัวชิาและปรับเพิ่มหน่วยกิต  

   จาํนวน 1 รายวชิา 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

 ปีการศึกษา  2555 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑฯ์ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบบัปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก1 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

- 

- 

36 หน่วยกิต 

 

- 

- 

- 

37 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

 

- 

5 หน่วยกิต 

 

- 

5 หน่วยกิต 
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หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

7 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

8 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์

แผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการแพทยแ์ผนตะวนัออก ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  29 มกราคม 2559    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  เพื่อให้

มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข ข้อ 2.2 (2.2.1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยระบุให้ชัดเจน  

2. ขอให้แก้ไขช่ือวชิาภาษาองักฤษ ของ รายวชิา ORM 641 การวเิคราะห์ควบคุมคุณภาพ

สมุนไพรข้ันสูง 1  (Advanced Phytoanalytics I) และ ORM 642 การวเิคราะห์ควบคุม

คุณภาพสมุนไพรข้ันสูง 2  (Advanced Phytoanalytics  II)  คําว่า “ การควบคุม

คุณภาพ”  ภาษาองักฤษควรใช้คําว่า “Quality Control” แทนคําว่า  “Phytoanalytics”   

ทั้งนี ้ขอให้แก้ไขคําอธิบายรายวชิาให้ถูกต้องด้วย 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

            

3.2.7 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยดนตรี 
 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัดนตรี 

ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552   ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี

การศึกษา 2555  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 36 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน ดงัน้ี 

   2.2.1 เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 2 รายวชิา 

   2.2.2 เปล่ียนช่ือรายวชิาจาํนวน 1 รายวชิา 

   2.2.3 ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 7 รายวิชา 

 2.3 ปรับปรุงหมวดวชิาบงัคบั ดงัน้ี 

   2.3.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต  

   2.3.2 ยกเลิกแขนงวชิาการสอนดนตรี 

   2.3.3 เปล่ียนช่ือแขนงวชิาการแสดงดนตรี เป็น แขนงวชิาการแสดงดนตรีและการสอน 

   2.3.4 แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง 

    2.3.4.1  เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 1 รายวชิา 

   2.3.5 แขนงวชิาทฤษฎีดนตรี 

    2.3.5.1  เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 1 รายวชิา 

   2.3.6 แขนงวชิาการแสดงดนตรีและการสอน 

    2.3.6.1  เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 1 รายวชิา 

    2.3.6.2  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการสอนดนตรี 2 รายวชิา 

    2.3.6.3  ยา้ยไปวชิาเลือก 1 รายวชิา 
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   2.3.7 แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 

    2.3.7.1  ยา้ยมาจากวชิาเลือก 3 รายวชิา 

 2.4 ปรับปรุงหมวดวชิาเลือก ดงัน้ี 

   2.4.1 ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 5 รายวิชา  

   2.4.2 ยา้ยมาจากแขนงวชิาการแสดงดนตรี 1 รายวชิา 

   2.4.3 ยา้ยไปหมวดวชิาบงัคบั แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 3 รายวชิา 

 2.5 ปรับปรุงวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 

   2.5.1 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต MUS 696 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)  

    จาก 36 หน่วยกิต  เป็น 39 หน่วยกิต  
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2555 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก1 

วทิยานิพนธ์ 

  

36 หน่วยกิต 

 

39 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

0 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

0 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

0 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

0 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 



41 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี  13  มกราคม 2559    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 รายวิชา MUS 618 การสอนทฤษฎีดนตรี  เน้ือหาวิชาเน้นตัวดนตรี  แต่ไม่ได้พูดถึงผู้เรียน  

ดังน้ัน ขอให้เพิ่มหัวข้อจิตวิทยาของผู้เรียน  โดยสอนเร่ืองเกี่ยวกับผู้เรียนด้วยว่า โดยทั่วไปมีนิสัยใจคออย่างไร  

จิตวทิยาการสอนควรเป็นอย่างไร ต้องเข้าใจผู้เรียน และต้องวเิคราะห์ผู้เรียนด้วย  เพราะทางหลกัสูตร ได้ระบุไว้ใน

อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา  เป็นอาจารย์ด้านดนตรีได้ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.8 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยดนตรี 
  

คําขอ       

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี 

  

ขอ้เทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัดนตรี ไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2546 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2550   2552  และ  2555  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 138 หน่วยกิต เป็น 136 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัรังสิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 2.3 ปรับปรุงหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

  2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต  เป็น        

52 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    2.3.1.1.  เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 2 รายวชิา  

    2.3.1.2.  ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 6 รายวชิา 

    2.3.1.3.  ยา้ยมาจากหมวดวชิาชีพบงัคบัจาํนวน 5 รายวชิา  

    2.3.1.4.  ยา้ยไปหมวดวชิาชีพบงัคบัจาํนวน 1 รายวชิา  

   2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 58 หน่วยกิต  เป็น 48 หน่วยกิต 

  2.3.3 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 52 หน่วยกิต   เป็น 45 หน่วยกิต 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    2.3.3.1 ยกเลิกแขนงวชิา 3 แขนงวชิา  

    1. แขนงวชิาการสอนดนตรี 

    2.  แขนงวชิาการผลิตดนตรี 

    3. แขนงวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย 

    2.3.3.2  แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง  

    1.  ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 6 รายวชิา 

     2.  ยา้ยไปหมวดพื้นฐานวชิาชีพจาํนวน 3 รายวชิา  
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     3.  ยา้ยมาจากหมวดพื้นฐานวชิาชีพจาํนวน 1 รายวชิา  

     4.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 10 หน่วยกิต แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง 

      จาํนวน 2 รายวชิา 

     5.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการแสดงดนตรีจาํนวน 5 รายวชิา 

     6.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษาจาํนวน 2 รายวชิา 

     7.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการผลิตดนตรีจาํนวน 1 รายวชิา 

     8.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย 

      จาํนวน 1 รายวชิา 

     9.  ตดัรายวชิา จาํนวน 10 รายวชิา 

    2.3.3.3  แขนงวชิาการแสดงดนตรี  

    1.  ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 1 รายวชิา 

     2.  ยา้ยไปหมวดพื้นฐานวชิาชีพจาํนวน 4 รายวชิา  

     3.  ยา้ยมาจากหมวดพื้นฐานวชิาชีพจาํนวน 1 รายวชิา  

     4.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 18 หน่วยกิต แขนงวชิาการแสดงดนตรี 

      จาํนวน 2 รายวชิา 

     5.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการสอนดนตรีจาํนวน 2 รายวชิา 

     6.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษาจาํนวน 4 รายวชิา 

     7.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาการแสดงขบัร้องจาํนวน 4 รายวชิา 

     8.  ตดัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

    2.3.3.4  แขนงวชิาการสอนดนตรี  

     1. ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 9 รายวชิา 

    2.3.3.5  แขนงวชิาการดนตรีแจส๊ศึกษา  

    1.  เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 2 รายวชิา 

     2.  ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 3 รายวชิา 

     3.  ยา้ยไปหมวดพื้นฐานวชิาชีพจาํนวน 4 รายวชิา  

     4.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 8 หน่วยกิต แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 

      จาํนวน 6 รายวชิา  

     5.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 16 หน่วยกิต แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 

      จาํนวน 4 รายวชิา  

     6.  ยา้ยมาจากวชิาชีพเลือก 4 หน่วยกิต แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 

      จาํนวน 2 รายวชิา  
       



44 

 

     7.  ตดัรายวชิา จาํนวน 27 รายวชิา 

    2.3.3.6  แขนงวชิาการผลิตดนตรี  

   1.  ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 3 รายวชิา 

   2.3.3.7  แขนงวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย  

   1.  ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 9 รายวชิา 

   2.3.3.8  แขนงวชิาการแสดงขบัร้อง  

   1.  ยา้ยไปหมวดพื้นฐานวชิาชีพจาํนวน 4 รายวชิา  

   2.  ยา้ยมาจากหมวดพื้นฐานวชิาชีพจาํนวน 1 รายวชิา  

   3.  ยา้ยมาจากแขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษาจาํนวน 5 รายวชิา 

   4.  ตดัรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 

     2.3.4 หมวดวชิาชีพเลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือนนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  42 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  58 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

       ก.วชิาชีพ-บงัคบั              52 หน่วยกิต          45 หน่วยกิต 

       ข.วชิาชีพ-เลือก               6 หน่วยกิต            3 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) วิทยาลยัดนตรี  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี  13 มกราคม 2559    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัดนตรี  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขคําอธิบายรายวิชาให้ต่างกัน ในรายวิชาที่มีการ

เรียงลําดับ 1 , 2  เช่น การประพันธ์เพลง 1  การประพันธ์เพลง 2  ไม่ควรใช้คําอธิบาย คําว่า “หลักการเบื้องต้น” 

เหมือนกนั ควรเขียนคําอธิบายให้แตกต่างกนัของแต่ละรายวชิา   เพ่ือในกรณทีีม่ีผู้สอนหลายคน จะได้ทราบว่าต้อง

สอนเร่ืองใดบ้าง 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.9 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิด้านการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ ได้รับอนุญาตให้ เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา                      

ท่ี  1  ปีการศึกษา 2549  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2550  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 134 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 

2.2  ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดศึกษาทัว่ไปจาก 35 หน่วยกิตเป็น 30 หน่วยกิต 

2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 93 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต 

  แบ่งเป็น 

2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต  

เป็น 30 หน่วยกิต คือ  ยกเลิก จาํนวน 1  รายวชิา  

2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต  จาก 60 หน่วยกิต  เป็น 69 หน่วยกิต  

ประกอบดว้ย 

2.3.2.1 วชิาชีพ-บงัคบั  ปรับเพิ่มหน่วยกิต จาก 45 หน่วยกิต  

เป็น 54 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 10 รายวชิา  

2) ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 8 รายวชิา  

3)  ปรับคาํอธิบายรายวชิาจาํนวน 3 รายวชิา   

4)  ปรับช่ือและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

     2.3.2.2 วชิาชีพ-เลือก มีการปรับปรุงรายวชิาและกลุ่มวชิาดงัน้ี   

          1)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8 รายวชิา แบ่งเป็น 

    ก. กลุ่มวชิาการจดัการงานบริการผูโ้ดยสารและท่า 

     อากาศยาน  จาํนวน 3 รายวชิา  
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    ข. กลุ่มวชิาการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ   

     จาํนวน 5 รายวชิา   

   2)  ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 6 รายวชิา  แบ่งเป็น 

  ก. กลุ่มวชิาการจดัการงานบริการผูโ้ดยสารและท่า 

   อากาศยาน  จาํนวน 3 รายวชิา   

  ข. กลุ่มวชิาการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ   

    จาํนวน 3 รายวชิา   

   3)  ตดัออกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

   4)  ยกเลิกกลุ่มวชิาจาํนวน 4 กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

ก. กลุ่มวชิาการจดักิจกรรมพิเศษ 

ข. กลุ่มวชิาการจดัการธุรกิจนาํเท่ียว 

ค. กลุ่มวชิาการจดัการการกีฬาและนนัทนาการเชิงพาณิชย ์

ง. กลุ่มวชิาการโรงแรมและภตัตาคาร 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  33 หน่วยกิต 30 หน่วยกติ 

     -วชิาชีพ  60 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 

       ก.วชิาชีพ-บงัคบั  45 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

       ข.วชิาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

ดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี  19  มกราคม 2559    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ เพื่อให้มหาวทิยาลยั

เสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ที่ประชุมเห็นชอบ  และขอให้หลักสูตรพิจารณาการใช้ภาษาจีน และภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย  

  เข้ามามีส่วนร่วมในเน้ือหาของหลกัสูตรเป็นภาษาที ่3   

   

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่วและการบริการ   

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา 

การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี             

1  ปีการศึกษา  2549  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวชิา 

  ภาษาไทย 

  จาก หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว   

  เป็น  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ   

  ภาษาองักฤษ 

  จาก  Bachelor of Arts Program in Tourism Management 

  เป็น  Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management 

  2.2 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)    

จาก ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการการท่องเท่ียว) 

เป็น ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ) 

  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  

  จาก Bachelor of Arts (Tourism Management) 

  เป็น Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Management)  

  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  

  จาก ศศ.บ. (การจดัการการท่องเท่ียว) 

  เป็น ศศ.บ. (การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) 

  จาก B.A. (Tourism Management)  

  เป็น B.A. (Tourism and Hospitality Management) 



50 

 

 2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนรวมจาก 134 หน่วยกิต เป็น 141 หน่วยกิต 

  1. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) และปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก  32  หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

  2. ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก  96  หน่วยกิต  เป็น  

105 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต 

 เป็น 27 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1.1  ยา้ยรายวชิามาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา 

2.1.2  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

2.1.3  ปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

2.1.4  ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพบงัคบั จาํนวน 2 รายวชิา 

2.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 72 หน่วยกิต เป็น 78 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต 

เป็น 48 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดการปรับเปล่ียนดงัน้ี 

1) ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาํนวน 1 รายวชิา   

2) ยา้ยรายวิชามาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และปรับช่ือวิชา 

     จาํนวน 2 รายวชิา  

3) ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

4) ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

5) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา 

6) ยา้ยรายวิชามาจากกลุ่มวิชาชีพเลือก และปรับรหสัรายวชิา และ

     คาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

7) ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพเลือก จาํนวน 1 รายวชิา  

8) ปรับรหสัรายวชิา ช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 วชิา  

9) ปรับช่ือวชิา และโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 1 วชิา 

10) ปรับช่ือวชิา จาํนวน 1 วชิา  

2.2.2 กลุ่มวชิาชีพเลือกมีรายละเอียดการปรับเปล่ียน ดงัน้ี 

    กลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว 

1) ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

2) ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  
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3) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

4) ยา้ยรายวชิามาจากกลุ่มวชิาชีพบงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา  

5) ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชีิพอ่ืน จาํนวน 1 รายวชิา  

6) ยา้ยรายวชิาไปอยูก่ลุ่มวชิาชีพบงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา  

กลุ่มวชิาการจดักิจกรรมพิเศษ 

1) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา  

กลุ่มวชิาการจดัการกีฬาและนนัทนาการเชิงพาณิชย ์

1) ปิดกลุ่มวชิา 

กลุ่มวชิาการนาํเท่ียว 

1) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา  

กลุ่มวชิาการท่องเท่ียวเพื่อนกัท่องเท่ียวกลุ่มความสนใจพิเศษ 

1) เปิดกลุ่มวชิาใหม่ 

2) ยา้ยรายวชิามาจากกลุ่มวชิาอ่ืน 2 รายวชิา  

3) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 6 รายวชิา  

กลุ่มวชิาการโรงแรมและภตัตาคาร 

1) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

2) ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา    

3) ปรับรหสัวชิา ช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 

กลุ่มวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 

1) ตดัรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา  

2) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

 กลุ่มวชิาเลือกทางภาษา 

- ภาษาจีน 

1) ตดัรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

2) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา   

- เปิดกลุ่มวชิาภาษาภาษาอาหรับ 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(มคอ.1) 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 27 หน่วยกติ 

     -วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 78 หน่วยกิต 

        วชิาชีพ-บงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต              42 หน่วยกิต            48 หน่วยกิต 

        วชิาชีพ-เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต              15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

        วชิาเลือกภาษา ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต              15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่อง 

เท่ียวและการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  29 มกราคม 2559    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา     

การจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยให้เขียนเป็น Topics  ของ

รายวิชา TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และรายวิชา TRM 115 

จิตวทิยาบริการและการส่ือสารข้ามวฒันธรรม 

2. มีข้อสังเกตเร่ืองจํานวนหน่วยกติรวมมากเกนิไป 

3. ขอให้หลักสูตรพิจารณาการใช้ภาษาจีน และภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย เข้ามามีส่วนร่วมใน

เน้ือหาของหลกัสูตรเป็นภาษาที ่3   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

 วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

การจดัการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2549 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 129 หน่วยกิต  เป็น 138 หน่วยกิต 

2.2  ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 93 หน่วยกิต  เป็น  102 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  

1) ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา   

2) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา    

2.2.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับหน่วยกิตจาก 69 หน่วยกิต เป็น 78 หน่วยกิต  

 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. วชิาชีพ-บงัคบั  

1.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 33 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต 

1.2 ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 8 รายวชิา 

1.3 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 11 รายวชิา                    

    2. วชิาชีพ-เลือก  

       -  กลุ่มวชิาการโรงแรม 

1) ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 7 รายวชิา   

2)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8 รายวชิา   

- กลุ่มวชิาภตัตาคาร 

1) ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 วชิา   

2) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา   

 - กลุ่มวชิาการจดัการกิจกรรมพิเศษ  

  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา   

3. วชิาเลือกทางภาษา  

 - กลุ่มวชิาภาษาจีน  

  1) ตดัรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา    

  2) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา   

4. วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต รายวิชา HOS 494 สหกิจศึกษาสําหรับ

ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต   
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(มคอ.1) 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษา และ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการ และพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกติ 

     -วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 78 หน่วยกิต 

      วชิาชีพ-บงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต           33 หน่วยกิต         42 หน่วยกิต 

      วชิาชีพ-เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต         15 หน่วยกิต 

      วชิาเลือกทางภาษา ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต         15 หน่วยกิต 

      วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต           6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

 จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรม

และภตัตาคาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี  29  มกราคม 2559    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการโรงแรมและภตัตาคาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ เพื่อให้

มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยให้เขียนเป็น Topics  ของ

รายวิชา HOS 110 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ   HOS 221 การจัดการ

การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  และ HOS 222 การจัดการบริการส่วนหน้า 

2. ขอให้หลักสูตรพจิารณาการใช้ภาษาจีน และภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย  เข้ามามีส่วนร่วมใน

เน้ือหาของหลกัสูตรเป็นภาษาที ่3   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

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

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    

คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529 ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

   2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 
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    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

3. ปรับคาํอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

   2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต  

   2.4 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต  

    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปรับปรุงเน้ือหาและช่ือวชิา 1 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา 

2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

1. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 1 รายวชิา 

2. ตดัรายวชิาอก 1 รายวชิา 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

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         

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาว ิชาการจดัการ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์ 2559 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา   

การจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอ ให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษในหลักสูตรให้ถูกต้อง 

โดยให้เขียนเป็น Topics   

2. รายวิชา POM 202 การวเิคราะห์สถิติทางธุรกิจ   ไม่ต้องใช้ Capital letter และไม่ต้องใช้ 

full stop รวมถึงรายวชิาอ่ืนๆ ด้วย 

3.  
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.13 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

 คณะบริหารธุรกจิ   

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   

   

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

   2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 

    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

3. ปรับคาํอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

   2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต  

   2.4 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต  

    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปรับปรุงคาํอธิบายวชิา 1 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
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2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

1. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการอุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้เพิม่เน้ือหาในรายวชิา POM 425 การจัดการโดยเทคนิคการจําลอง  มากกว่านี ้

2. ขอให้เพิม่เน้ือหาในรายวชิา POM 413 การจัดการมลภาวะทางอุตสาหกรรม ให้ชัดเจน 

3. ขอให้อธิบายรูปแบบภัยพิบัติ  ความปลอดภัย วิธีการป้องกัน  และวิธีการเตือนเม่ือเกิด

ปัญหา  ในรายวชิา POM 310 การจัดการความปลอดภัย   

4. ขอให้อธิบายความจําเป็นก่อน ที่จะอธิบายกลไกที่ทําให้เกิดคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ 

เช่น สมอ.  ,  ISO  การประกนัคุณภาพ และการตรวจประเมิน ในรายวชิา POM 309 การ

จัดการคุณภาพ   

5. รายวิชา POM 202 การวเิคราะห์สถิติทางธุรกิจ   ไม่ต้องใช้ Capital letter และไม่ต้องใช้ 

full stop   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.14 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

 คณะบริหารธุรกิจ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2529  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

3. ปรับคาํอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

   2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต  

   2.4 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต  

    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ปรับปรุงคาํอธิบายวชิา 3 รายวชิา 

2. เปล่ียนช่ือรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

3. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา          

2.5     กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

1. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

3. ยา้ยกลุ่มวชิา จาํนวน 3  รายวิชา 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ือง

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขอาชีพ ที่ระบุ ข้อ 8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา เช่น 

อาชีพ Web Online Marketing  และ Office Network Support ให้เขียนเป็นภาษาไทย 

และไม่ใช่ช่ือตําแหน่งงาน     บางอาชีพไม่มี  เช่น  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ส่วนอาชีพ

โปรแกรมเมอร์ , Graphic Creator  และนักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์   

มีรายวชิาในหลกัสูตรน้อยเกนิไป 

2. ขอให้แก้ไขคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของรายวิชา CIS 241 การ

วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  และรายวิชา CIS 471 การบริหารจัดการโครงการ

สารสนเทศ   ซ่ึงทีเ่ขียนมาน้ันยงัไม่ถูกหลกัการ   

3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  ซ่ึงมีบางรายวิชากําหนดจุดดํา มาก

เกนิไป 

4. รายวิชา POM 202 การวเิคราะห์สถิติทางธุรกิจ   ไม่ต้องใช้ Capital letter และไม่ต้องใช้ 

full stop   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

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

 คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)     

คณะบริหารธุรกิจ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531 ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี  

 2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

  2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

  3. ปรับคาํอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

  4. เปล่ียนรหสัวชิาใหม่ 1 รายวิชา 

 2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต 

 2.4 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต   

  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  1. เปิดรายวชิาใหม่  3  รายวชิา 

  2. ยกเลิกรายวชิา  2 รายวชิา 

 2.5 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

  1. ยกเลิกรายวชิา   3  รายวชิา 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาว ิชาการตลาด  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์ 2559 
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ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

การตลาด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอ ให้แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรทุกรายวชิา  ให้เป็น Topics 

2. ขอให้แก้ไขอาชีพ ในข้อ 8  ที่ระบุคําว่า “เจ้าหน้าที่”  ให้แก้ไขเป็นคําว่า  “พนักงาน” 

ทั้งหมด 

3. รายวิชา POM 202 การวเิคราะห์สถิติทางธุรกิจ   ไม่ต้องใช้ Capital letter และไม่ต้องใช้ 

full stop   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.16 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  คณะบริหารธุรกิจ    

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ    

    

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559)  คณะบริหารธุรกิจ   ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 2549  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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 2.1 ปรัลลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ มีการปรับ ดงัน้ี 

  1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

  2. เปิดรายวชิาใหม่ 1  รายวชิา 

  3. ปรับคาํอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

  4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

 2.3 กลุ่มวชิาชีพ มีการปรับ ดงัน้ี 

  1. กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 

   - ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 

   - เปล่ียนช่ือรายวชิา 2 รายวชิา 

   - เปล่ียนช่ือรายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา 2 รายวชิา 

   - เปิดรายวชิาใหม่ 5 รายวชิา 

   - ยกเลิกรายวชิา 4 รายวชิา 

  2. กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

   - ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา 

   - ตดัรายวชิาออก 6 รายวชิา 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 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         

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ       

การลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ    ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558  วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

การเงินและการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอ ให้แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรทุกรายวชิา  ให้เป็น Topics 

2. รายวิชา POM 202 การวเิคราะห์สถิติทางธุรกิจ   ไม่ต้องใช้ Capital letter และไม่ต้องใช้ 

full stop   
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.17 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 คณะบริหารธุรกิจ   
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   

 

ขอ้เทจ็จริง 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 

2540  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  2549   และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต  เดิม 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

3. ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

4. ปรับรหสัวชิา 1 รายวชิา 

2.3 กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต โดยมี 

  รายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั 

   - ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา 4 รายวชิา 

  2. กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

   - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต         6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ือง

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอ ให้แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรทุกรายวชิา  ให้เป็น Topics 

2. รายวิชา POM 202 การวเิคราะห์สถิติทางธุรกิจ   ไม่ต้องใช้ Capital letter และไม่ต้องใช้ 

full stop   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.18 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

 คณะบริหารธุรกิจ   
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   

    

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559)  คณะบริหารธุรกิจ  ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
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2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต  เดิม 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

3. ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

4. ปรับรหสัวชิา 1 รายวชิา 

2.4 กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต โดยมี 

  รายละเอียดดงัน้ี 

1. กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   - ปรับช่ือรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา 

   - ปรับคาํอธิบายรายวชิา 4 รายวชิา 

   - เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

  2. กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

   - เปิดรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา 

   - ยกเลิกรายวชิา 5 รายวชิา 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 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         

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาว ิชาการจดัการ          

โลจิสติกส์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558 วนัท่ี  26 พฤศจิกายน  2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา   

การจดัการโลจิสติกส์   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. รายวชิา  POM 202 การวเิคราะห์สถิติทางธุรกิจ   ไม่ต้องใช้ Capital letter และไม่ต้องใช้ 

full stop   
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 3.2.19 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 คณะบริหารธุรกิจ   

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ   

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2554 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จาก  32 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาก 50 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา 

2. เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

3. ปรับคาํอธิบายรายวชิา 5 รายวชิา 

4. เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 

2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพ จาก 49 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. วชิาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต เป็น 46 หน่วยกิต โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

- เปล่ียนช่ือรายวชิา 6 รายวชิา 

- ปรับคาํอธิบายรายวชิา 2 รายวชิา 

-  เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 
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- ยา้ยกลุ่มวชิาจากกลุ่มวชิาชีพ-เลือก ยา้ยมาเป็นวชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา 

2. กลุ่มวชิาชีพ-เลือก 

 -   เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา 

 -   ยา้ยกลุ่มวชิาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ยา้ยมาเป็นวชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  50 หน่วยกิต 47 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  49 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           43 หน่วยกิต         46 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ 

คา้ปลีก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2558 วนัท่ี  26 พฤศจิกายน  2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2559 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา    

การจดัการธุรกิจคา้ปลีก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขอาชีพ ในข้อ 8.5 ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก  โดยตัดคําว่า      

“ทีป่รึกษา” ออก 

2. รายวิชา POM 202 การวเิคราะห์สถิติทางธุรกิจ   ไม่ต้องใช้ Capital letter และไม่ต้องใช้ 

Full stop รวมถึงรายวชิาอ่ืนๆ ในหมวดวชิาพืน้ฐานทีใ่ช้ร่วมกนัทุกสาขา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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             3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตร  :  

  3.3.1 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  คณะนิติศาสตร์ 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตร

นานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะนิติศาสตร์ ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากตั้งแต่เปิดดาํเนินการในปีการศึกษา 2555 ไม่มีนกัศึกษา

สมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนั อุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการ หลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป  เพือ่นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.2 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยันานาชาติจีน 

   

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตร

นานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 

 

ข้อเทจ็จริง 

   วทิยาลยันานาชาติจีน ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตร

นานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากตั้งแต่เปิดดาํเนินการในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนกัศึกษา

สมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนั อุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  เป็นตน้ไป  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกจิโลก 

  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีน

และอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลัยนวตักรรมสังคม  ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เน่ืองจากในปีการศึกษา 2558 

ไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนั อุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและ

อาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นตน้ไป  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นช่ือสาขาวชิา 
 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิา จาํนวน 1 หลกัสูตร ดงัน้ี 

    จาก หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์  

    (Bachelor of Communication Arts Program in Convergence Journalism)  

 เป็น หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั  

  (Bachelor of Communication Arts Program in Digital Journalism)  
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. วทิยาลยันิเทศศาสตร์ ไดข้อปรับปรุงหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวารสาร

ศาสตร์ โดยเปล่ียนช่ือสาขาวิชา เป็น สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

และไดเ้สนอต่อสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2557   วนัท่ี 19  พฤศจิกายน  2557    

2. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้สนอหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ต่อสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อรับทราบและใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร    

 3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  โดยมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัช่ือสาขาวิชา

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ และไดเ้สนอให้สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรม

ศพัทนิ์เทศศาสตร์ ไดบ้ญัญติัศพัท ์Convergence Journalism เป็น วารสารศาสตร์อภิสาร  นั้น 

 4. วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ได้นาํขอ้สังเกตดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา    ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นพอ้งกนัว่า คาํว่า 

“วารสารศาสตร์อภิสาร”  เป็นคาํใหม่มาก และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพทางดา้น

ส่ือสารมวลชน ดงันั้น คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ใช้คาํวา่ วารสารศาสตร์ดิจิทลั  (Digital Journalism) น่าจะ

เหมาะสมกวา่ เน่ืองจากเป็นคาํท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย  

   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
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ข้อพจิารณา 

มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวิชาตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ี 

ไดผ้่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี  2/2559  วนัพุธท่ี  3  

กุมภาพนัธ์ 2559 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอเปล่ียนช่ือสาขาวชิา   ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า ปัจจุบันโลกหนังสือเป็น Digital ส่วนใหญ่

แล้วด้วยอทิธิพลของ Internet แม้แต่ธนาคารกจ็ะเป็น Mobile Banking 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 

  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ   

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  เพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการทูตและการ

ต่างประเทศ  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  มีความประสงคข์อแต่งตั้ง นายสมปอง  สงวนบรรพ ์เพื่อปฏิบติั

หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมัติแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ)  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  เม่ือวนัพุธท่ี  4 

พฤศจิกายน 2558 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ ง นายสมปอง  สงวนบรรพ์ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบการแต่งตั้งต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

  3.6.1 หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
       

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.6.2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 

       

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

          

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต)  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.4 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม   

 สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม        

    

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม สถาบนัอาชญาวิทยา

และการบริหารงานยติุธรรม 

       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม สถาบนัอาชญาวิทยา

และการบริหารงานยติุธรรม เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.5 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน     
       

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติจีนเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.6.6 หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก     
       

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
     

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.8 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย  สาขาวชิาออกแบบภายใน  สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ 

 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์ และ สาขาวชิาแฟช่ันดีไซน์   คณะศิลปะและการออกแบบ  
               

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย  สาขาวชิาออกแบบภายใน สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิา

ออกแบบผลิตภณัฑ ์และ สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ 
     

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย  สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิา

ออกแบบผลิตภณัฑ์ และ สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

3.6.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  คณะศิลปศาสตร์    
               

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  คณะศิลปศาสตร์   
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.6.10 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์   

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   
            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 

1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.11 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์   
      

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   
            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 

1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.12 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

 สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  
               

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนัอาชญา

วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนั

อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.13 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาตจวทิยา (หลักสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

  วทิยาลยัแพทยศาสตร์   

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาตจวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
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นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรเปิดใหม่) วิทยาลัย

แพทยศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.14 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์  (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะวทิยาศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะวทิยาศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์(หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลกัสูตร :   

  3.7.1   หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

 ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงาน

ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. สุพตัรา  ประดบัพงศ ์

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานตีพิมพ ์ และจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา แผน

วทิยานิพนธ์ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัมีมากกวา่ 2 คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ

วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2558  วนัท่ี  2  ธนัวาคม 2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.2   หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 

        

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ใน

การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   

จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. ศรีสมร  พุม่สะอาด 

   และ  การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า     

5 คน แต่ไม่เกิน 8  คน  จาํนวน   1  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. สมชนก  ภู่อาํไพ 

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ    

5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4  พฤศจิกายน 2558 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร  

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.3    หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ในการ

ขยาย ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน  จาํนวน      

1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. วลัลภา  เฉลิมวงศาเวช 

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานวจิยัตีพิมพ ์ 1  เร่ือง (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2558  วนัท่ี  2  ธนัวาคม 2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกล 

 ทางอนิเทอร์เน็ต) วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    
   

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

 ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหา 

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  วิทยาลัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 
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1. รศ.ดร. สานนท ์ ฉิมมณี 
 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานตีพิมพ ์   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  

วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2558  วนัท่ี  2  กนัยายน 2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  

วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
   

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.5  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
       

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
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ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   ท่ีได้รับอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จาํนวน  3  คน ดงัน้ี 

1. ดร. สุมาลี สวา่ง 

2. ดร. กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 

3. ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง 

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของ

อาจารย ์ (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2558  วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.6  หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ  คณะบริหารธุรกจิ   

    

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ 
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ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการ

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ใน

การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   

จาํนวน  2  คน ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. รุจาภา  แพง่เกสร 

2. ดร. ณกมล  จนัทร์สม 

   และ  การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกว่า     

5 คน แต่ไม่เกิน 8  คน  จาํนวน   1  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. พฒัน์  พิสิษฐเกษม 

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ    

5 ปีท่ีผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร           

การจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558   

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร     

การจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 

   

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการ

ขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน  จาํนวน   

4  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ.ดร. อาํภาพร  นามวงศพ์รหม 

2. ดร. วารินทร์  บินโฮเซ็น 

3. ดร. นํ้าออ้ย  ภกัดีวงศ ์

4. ผศ.ดร. นิภา  กิมสูงเนิน 

  

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็น

ภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบ

จาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน  2558 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.8   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก    
          

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก    
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจํา หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่  5 คน แต่ไม่เกิน 

10 คน จาํนวน   2  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. ประสาน  ตั้งยนืยงวฒันา 

2. ผศ. ดร. สุรีย ์ ศุภลกัษณ์นารี  

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมี

เกณฑ์ท่ีนํามาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจาํนวนนักศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี    

ผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
    

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.9 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ   
    

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ   

    

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ

งานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน 3 คน  ดงัน้ี 

1. รศ. พิศประไพ  สาระศาลิน 

2. รศ. สุวทิย ์ รัตนานนัท ์

3. รศ. ไพจิตร  อ่ิงศิริวฒัน์  
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   ทั้ งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดีคณะศิลปะและการ

ออกแบบ และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ี

เป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรศิลป

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ   
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.10  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร์    
       

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์    

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
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   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรนิเทศศาสตร 

มหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่  5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จาํนวน  1  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. อมรรัฎค ์ เจริญโชติธรรม  
 

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ   

5 ปีท่ีผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4  พฤศจิกายน 2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์    

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.11   หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต  คณะนิติศาสตร์   
       

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  

และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จาํนวน  2  คน ดงัน้ี 

1. ดร. สุรพล  ศรีวทิยา 

2. ดร. ญาดา  กาศยปนนัท ์

   และ  การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน 

แต่ไม่เกิน 8  คน  จาํนวน   1  คน  ดงัน้ี 

1. ศ. ดร. สมปอง  สุจริตกุล 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย

มีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี  

ผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิติศาสตร 

มหาบณัฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ

วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2558  วนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร            

นิติศาสตรมหาบณัฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.12 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลยัดนตรี     
 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี    

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรดุริยางคศาสตร

มหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี     ท่ีได้รับอนุมัติโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ผศ.ดร. วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้ 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย

มีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี  

ผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร                

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559  วนัท่ี  13 มกราคม 2559 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร              

ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี 

    

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.13 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร  

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 
 

   ในการน้ี  บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ท่ีไดรั้บ

อนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. วศิณ  ชูประยรู 

   และ  การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน 

แต่ไม่เกิน 8  คน  จาํนวน   1  คน  ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. โกวทิ รพีพิศาล 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย

มีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี  

ผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร          

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร       

ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559    

วนัท่ี  13 มกราคม 2559 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร        

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.14   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกจิโลก วิทยาลยันวตักรรมสังคม     
       

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่  5 คน นั้น 

   ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่            

เกิน 10 คน   จาํนวน  2  คน ดงัน้ี 
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1. รศ. ดร. สังศิต  พิริยะรังสรรค ์

2. รศ. วทิยากร  เชียงกูล 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย

มีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี  

ผา่นมา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร       

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2559  วนัท่ี  3  

กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร   
  

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร จาํนวน  28  หลกัสูตร  
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ข้อเทจ็จริง 

  1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้งเป็นผูมี้

คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่ง

นอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง   เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้

นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร

หน่ึงหลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1 ปริญญาโท อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาํหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอย่างน้อย    

3 คน และอาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั 

มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ

ไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้ง

มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

 1.2 ปริญญาเอก  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มี 

  คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ 

  ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน  

  และอาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี 

  คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ 

  รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี  

  ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ 

  ปริญญา 

  ในการน้ี วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขออนุมัติปรับรายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  28  หลกัสูตร  ดงัน้ี 
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1. หลกัสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์   

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะศึกษาศาสตร์     

2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  คณะศึกษาศาสตร์   

3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะวทิยาศาสตร์   

4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์   

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2554)  คณะวทิยาศาสตร์     

5. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  

6. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะบริหารธุรกิจ       

7. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

8. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั  

  (ฉบบัปี พ.ศ.  2559) คณะกายภาพบาํบดั  

9. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์   

10. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์   

11. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  สถาบนัการบิน 

12. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัดนตรี   

  13. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัดนตรี 

14. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร   

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยอีาหาร   

15. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยอีาหาร    

16. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

17. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 

 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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18. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 

 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

19. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

20. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

21. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

22. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบท และการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

23. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

24. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการแสดง     

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

25. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์    

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

26. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์        

27. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการตลาด  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

28. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)     

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลักสูตร  

เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาชีพเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานักบินพาณชิย์ 

 (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  สถาบันการบิน      
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  สถาบันการบิน มีความประสงค์ ขอเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ของ

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2558)  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้และ

ทกัษะเก่ียวกบัการบิน ระบบ และอุปกรณ์ในการควบคุมเคร่ืองบิน จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

  CPD 161 เคร่ืองฝึกบินจาํลอง  3(3-0-6)  

   (Flight Simulator) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

นักบินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  6/2558  วนัพุธท่ี  2 กนัยายน 2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาชีพเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

นกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

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

 

คําขอ 

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

ข้อเทจ็จริง 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  มีความประสงคข์อเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2556)  เพื่อใหน้กัศึกษามีทางเลือกในการศึกษาดา้นภาษาเพิ่มข้ึน  จาํนวน 3  รายวชิา ดงัน้ี 

SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจาํวนั 1  3(2-3-6)   

   (Spanish for Everyday Communication I) 

SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจาํวนั 2  3(2-3-6) 

 (Spanish for Everyday Communication II) 

SPN 110 ภาษา และวฒันธรรมสเปนเพื่อการส่ือสาร 3(2-3-6) 

 (Spanish Language and Culture for Communication) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) ไดผ้่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2559  วนัพุธท่ี  13 มกราคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ 
 

ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  เพื่อให้

มหาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  Universiti Tenaga Nasional, Malaysia   
     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  Universiti Tenaga Nasional, Malaysia   
    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  Universiti Tenaga 

Nasional, Malaysia โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ความร่วมมือทางด้านคณาจารยแ์ละการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษา

ปริญญาโท  การแลกเปล่ียนบุคลากรทางการศึกษา งานวิจยัและกิจกรรมการสอน  การเขา้ร่วมสัมมนาวิชาการ 

การแลกเปล่ียนขอ้มูล ส่ือส่ิงพิมพ ์และอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัวิชาการ รวมถึงการตีพิมพ ์ โครงการแลกเปล่ียนสําหรับ

นกัศึกษา และ ความร่วมมือดา้นอ่ืนท่ีทั้งสองสถาบนัเห็นวา่เหมาะสม 

  2.   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั  

มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
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 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Universiti Tenaga Nasional, Malaysia 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  Nanyang Polytechnic, Singapore   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  Nanyang Polytechnic, Singapore   
    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กบั  Nanyang Polytechnic, 

Singapore โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ การแลกเปล่ียนบุคลากร คณาจารย ์นักศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ  การพฒันา

โครงการร่วมกนั  แลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประสานงานผา่นหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีทาํร่วมกนั   

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Nanyang Polytechnic, Singapore   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  University of Seoul, Korea    
     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  University of Seoul, Korea    
    

ข้อเทจ็จริง 

  1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  University of Seoul, 

Korea โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนบุคลากร คณาจารย ์และนกัศึกษา การพฒันาโครงการวิจยั แลกเปล่ียน

ขอ้มูล เอกสาร และส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประสานงานผ่านหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีทาํ

ร่วมกนั 

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

University of Seoul, Korea    

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.14 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh   
     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh   
    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  Daffodil International 

University, Dhaka, Bangladesh โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  การทาํวิจยั โครงการพิเศษท่ีทาํร่วมกนั การแลกเปล่ียน

คณาจารย ์ โครงการแลกเปล่ียนต่างๆ รวมถึง การแลกเปล่ียนแหล่งขอ้มูลเช่น ขอ้มูลในหอ้งสมุด 

  2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
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 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Daffodil 

International University, Dhaka, Bangladesh   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.15 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  Hai Yuan College, Kunming  Medical University   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  Hai Yuan College, Kunming Medical University   
    

ข้อเทจ็จริง 

  1. มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  Hai Yuan College, 

Kunming Medical University โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  แลกเปล่ียนนักศึกษา แลกเปล่ียนบุคลากร ความร่วมมือ

ทางดา้นงานวจิยั ความร่วมมือทางดา้นการประชุมวชิาการ รวมถึง โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Hai 

Yuan College, Kunming Medical University   

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.16 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  Our Lady of Fatima University, Philippines   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  Our Lady of Fatima University, Philippines   
    

ข้อเทจ็จริง 

  1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต 

กับ  Our Lady of Fatima University, Philippines  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ แลกเปล่ียนนักศึกษา แลกเปล่ียน

คณาจารย ์บุคลากร ความร่วมมือดา้นโครงการวจิยั การจดัประชุมวชิาการ และโครงการฝึกอบรมระยะสั้น 

  2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Our 

Lady of Fatima University, Philippines   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.17 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan 
    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  Fukuoka Foreign 

Language College, Fukuoka, Japan โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  การแลกเปล่ียนบุคลากร คณาจารย ์ นกัศึกษา  และ 

ผูท้รงคุณวุฒิ   ความร่วมมือดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาโครงการวจิยั   การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสารทาง

วชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํความร่วมมือ 

  2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  

Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.18 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  Swansea University, Wales, UK.  
     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  Swansea University, Wales, UK. 
    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  Swansea University, 

Wales, UK. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  ความร่วมมือทางด้านงานวิจัย การแลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการ การ

แลกเปล่ียนทุนการศึกษา การพฒันาบุคลากร การพฒันาโครงการท่ีเก่ียวกบัการศึกษานานาชาติ  การแลกเปล่ียน

นกัศึกษาระยะสั้น การพฒันาโครงการดา้นการศึกษาร่วมกนั และการสนบัสนุนทางดา้นการจดัสัมมนาเชิงปฎิบติั

การร่วมกนั 

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  

Swansea University, Wales, UK. 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.19 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

  University of Canberra, Australia 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  University of Canberra, Australia 
    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กบั  University of Canberra, 

Australia โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ การแลกเปล่ียนนักศึกษา และการได้รับปริญญาบตัรจาก UC ตามเง่ือนไขท่ี

กล่าวไวใ้นขอ้ตกลง   

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  

University of Canberra, Australia 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.20 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต 

 กบั Institut Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong  

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต  กบั  Institut Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong 
    

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ Institut Culinaire Disciples 

Escoffier Asia LTD, Hong Kong โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การแลกเปล่ียนนกัศึกษา และการแลกเปล่ียนบุคลากร 

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Institut 

Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.21 เร่ือง การทาํบันทกึข้อตกลง (Agreement) ระหว่าง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั   

  Department of  Biotechnology, Research Institute of Biotechnology and   Environment,  

  Nong Lam University 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  Department of Biotechnology, Research Institute of  Biotechnology and   Environment, 

Nong Lam University 

    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดก้ารทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 

กั บ  Department of Biotechnology, Research Institute of Biotechnology and  Environment, Nong Lam 

University โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  การพฒันากิจกรรมและการแลกเปล่ียน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การพฒันาการ

วจิยัร่วมกนั การแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละบุคลากรในกิจกรรมทางวชิาการ การแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละบุคลากร

ในการประชุมทางวชิาการ รวมถึงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยั

รั ง สิ ต  กับ   Department of Biotechnology, Research Institute  of Biotechnology and Environment, Nong Lam 

University 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.22  เร่ือง การทาํบันทกึข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต   กบั   

  Vancouver Film School (VFS), Canada 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการทําบันทึกข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง 

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั Vancouver Film School (VFS), Canada  

   

ข้อเทจ็จริง 

    1. ม ห าวิ ท ย าลัย รัง สิ ต  ไ ด้ทํ าบัน ทึ ก ข้อ ต ก ล ง  (Articulation Agreement) ระ ห ว่าง

มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Vancouver Film School (VFS), Canada โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ แลกเปล่ียนนักศึกษา 

กิจกรรมทุนการศึกษา  โครงการฝึกอบรมระยะสั้ น โครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน 3+1 (เรียนในประเทศไทย 3 ปี 

ท่ี  VFS 1 ปี  )  แลกเปล่ียนและความร่วมมือทางด้านการสอน การประชุมวิชาการ และการสัมมนา  การ

แลกเปล่ียนคณาจารยเ์พื่อการสอนและการวิจยั การจดังานสัมมนาและการประชุมวิชาการ การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญ

ในการเป็นท่ีปรึกษาโครงการ รวมถึงการแลกเปล่ียนระยะสั้นเพื่อการสังเกตการณ์และการพฒันาโครงการ   

 2.   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั

เอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Articulation Agreement) ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั Vancouver Film School (VFS), Canada 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.23 เร่ือง การทาํบันทกึข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต   กบั   

  Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํบนัทึกข้อตกลง (Articulation Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัย

รังสิต กบั Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   

    

ข้อเทจ็จริง 

 1. ม ห าวิ ท ย าลัย รัง สิ ต  ไ ด้ทํ าบัน ทึ ก ข้อ ต ก ล ง  (Articulation Agreement) ระ ห ว่าง

มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

แลกเปล่ียนนกัวิจยัและคณาจารย ์ แลกเปล่ียนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี และ/หรือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

การทําวิจัยร่วมกันและการจดัประชุมทางวิชาการ แลกเปล่ียนข้อมูล ส่ือตีพิมพ์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ

จุดประสงคท์างวชิาการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีอาจมีการตกลงกนัโดยสถาบนัท่ีลงนามทั้งสองฝ่าย  

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Articulation Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั  Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.24 เร่ือง การทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรัยรังสิต กบั 

  Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กับ  

Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   

    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียนนกัศึกษา 

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Graduate 

School of Health Sciences Gunma University, Japan   

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.25 เร่ือง การทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรัยรังสิต กบั 

  The University of Northampton, U.K.    

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั The 

University of Northampton, U.K. 
    

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั The University of Northampton, U.K. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การแลกเปล่ียนบุคลากรทางดา้นการวิจยั และ

การสอน การแลกเปล่ียนนกัศึกษา การพฒันาโครงการวชิาการและวิชาเรียนร่วมกนั กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสองสถาบนั

มีความสนใจร่วมกนัในดา้นวชิาการหรือวจิยัทางดา้นเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ 

 2.   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั The 

University of Northampton, U.K. 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.26 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ     

  มหาวทิยาลัยรังสิต  กบั ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ   

กบั ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) 

  

ข้อเทจ็จริง 

  1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง คณะศิลปะและการ

ออกแบบ กบั  ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

1) ประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสร้างสรรค์งาน

ศิลปหัตถกรรมดว้ยมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อนาํไปสู่

การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑสู่์ความร่วมสมยั และสมยันิยม 

2) ความร่วมมือส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมในดา้นต่างๆ ระหวา่งกนั อาทิ การ

ประกวดผลิตภณัฑ์ การร่วมจดันิทรรศการ การแลกเปล่ียนองค์ความรู้เทคโนโลยีและ

นวตักรรม เป็นตน้ 

3) ประสานความร่วมมือทางการศึกษา คน้ควา้ การวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ในงานท่ี

เก่ียวข้อง อาทิ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน องค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรม วฒันธรรม 

ตลอดจนการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารทางวชิาการ และการเผยแพร่องคค์วามรู้ 
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4) ความร่วมมือส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้งานศิลปหตัถกรรม 

ผา่นการจดักิจกรรม หรือส่ือสารประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 

5) ความร่วมมือในการส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ดา้นการอนุรักษ ์และสืบสานงานศิลปหตัถ 

กรรมต่อไปอยา่งย ัน่ยนื 

 2.   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวทิยาลยัรังสิต   กบั ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.27 เร่ือง การทาํบันทกึข้อตกลง (Agreement) ระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต  กบั โครงการพฒันาด้านสาขาวชิาเซรามิก กลุ่มวสัดุศาสตร์  และ   

  สาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ   

กบั โครงการพฒันาดา้นสาขาวชิาเซรามิก กลุ่มวสัดุศาสตร์ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

ข้อเทจ็จริง 

1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดก้ารทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะศิลปะแบะการออกแบบ 

กบั โครงการพฒันาดา้นสาขาวชิาเซรามิก กลุ่มวสัดุศาสตร์ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   
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1) ดาํเนินการจดัทาํโครงการอบรมเชิงวิชาการและปฏิบติัการร่วมกนั โดยจดัให้เป็นกิจกรรม

เสริมหลกัสูตร เซรามิกหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ดาํเนินการแลกเปล่ียนอาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ภายใต้

เน้ือหาของหลกัสูตรเซรามิกหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ดาํเนินการจดักิจกรรมด้านวิชาการ เช่น ประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การอบรม

สัมมนาและงานสร้างสรรคร่์วมกนั  

4) ดาํเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา

ระหวา่งสถาบนัและองคก์รภายนอก 

  2.  สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวทิยาลยัรังสิต   กบั โครงการพฒันาดา้นสาขาวชิาเซรามิก กลุ่มวสัดุศาสตร์ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.28 เร่ือง การนําเกณฑ์ WFME และ เกณฑ์ EdPEx  ของ กสพท มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพ  
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการนาํเกณฑ์ WFME และ เกณฑ ์ EdPEx ของ กสพท มาใชใ้นการ

ตรวจประเมินคุณภาพ    
 



141 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ด้วย กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับแจง้จากสํานักมาตรฐานและคุณภาพ

อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง การนําเกณฑ์ Basic Medical Education WFME Global 

Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision ข อ ง ก ส พ ท  ไ ป ใช้ ใน ก ารต รวจป ระ เมิ น ห ลัก สู ต ร

แพทยศาสตรบณัฑิต และสามารถนาํเกณฑ์ EdPEx ไปใชใ้นการประกนัคุณภาพภายในระดบัคณะ และสถาบนัของ

โรงเรียนแพทยท่ี์อยู่ในกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี การนาํเกณฑ์ดงักล่าวไปใช้ในการประกนั

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายสถาบนัต่อไป 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน   
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการนาํเกณฑ์ WFME และ เกณฑ ์ EdPEx ของ กสพท มาใชใ้นการตรวจประเมิน

คุณภาพ     

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.29 เร่ือง ขออนุมัติปรับค่าหน่วยกติ ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2559 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงค์ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต ระดบัปริญญาตรี ประจาํปี

การศึกษา 2559  เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสมกบันกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตร (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตคร้ังน้ี  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559 วนัพุธท่ี 20  มกราคม 2559  เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าหน่วยกิต ระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 2559 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.30   เร่ือง    ขออนุมัติแต่งตั้งตําแหน่งทางวชิาการคลนิิก 

คําขอ  

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก   สาขาวิชาการแพทยท์างเลือก 

(แพทยแ์ผนจีน)  จาํนวน 1 คน  

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถและปฏิบติังานดา้น

คลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํเพื่อดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก 

จาํนวน 1 คน  ดงัน้ี 

1.  นพ.ภาสกิจ  วณันาวิบูล 

 ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  สาขาวชิาการแพทยท์างเลือก (แพทยแ์ผนจีน)   
 

  ทั้งน้ี      การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  ว่าด้วย  การแต่งตั้ง

ตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก พ.ศ. 2548   โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการประจาํวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก (คร้ังท่ี 1/2558 วนัท่ี 29 กนัยายน2558) 

2. คณะกรรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต (คร้ังท่ี 1/2559  วนัท่ี 20 มกราคม 2559) 
 
 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549  ขอ้ 5

ความวา่ ใหค้ณบดีพิจารณาอาจารยป์ระจาํทางคลินิกท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยค์ลินิก รอง

ศาสตราจารยค์ลินิก และศาสตราจารยค์ลินิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวติัต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

และเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 
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ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.31    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 1   

  ปีการศึกษา 2558      

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  จาํนวน  16  คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด  ต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน   16  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2558 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 9 

3.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1 

4.  สาขาวชิาการศึกษา 3 

5.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 

รวม 16 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม   

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1     

ปีการศึกษา 2558  จาํนวน  16  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.32 เร่ือง ขอนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดดําเนินการใหม่ 
 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสูตรท่ีขอเปิดดําเนินการใหม่         

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

หลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ 

    และโทรทศัน ์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

3,500.00 

242,500.00 

2.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค  คณะรังสีเทคนิค 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี วชิาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

4,000.00 

7,500.00 

10,000.00 

681,200.00 

3.  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต   สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

2,400.00 

4,000.00 

377,400.00 

4.  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี  วทิยาลยัดนตรี 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าบาํรุงหอ้งปฏิบติัการ private วิชาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

2,500.00 

5,000.00 

10,000.00 

521,000.00 
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 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิตสําหรับหลกัสูตรฯ ดงักล่าวขา้งตน้ ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 วนัพุธท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

    คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2557   วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 คร้ังท่ี 1/2558   วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558  คร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558   

และคร้ังท่ี 4/2558  วนัท่ี 1 กนัยายน 2558   ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทาง

วชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชาเคมี  ของ  ผศ.ดร.กานดา  วอ่งไวลิขิต  ประเมินผลให้

ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาชีววิทยา  นางสาววฒันา  แซ่โหลว   ประเมินผลให้

ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน           คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์    ของ  นางสาว

ทศัวรรณ  พุทธสกุล  ประเมินผลให้ผ่านได้  เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   ของ นายสุทธิศกัด์ิ   

จนัทวงษ์โส    ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวดวงฤทยั  ศรีแดง   

ประเมินผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  

 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   ของ นางนํ้ าออ้ย ภกัดีวงศ์

ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา   

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ของ นางสาววิชญาณี  โอชา   

ป ระเม ิน ผ ล ให ้ผ ่าน ได  ้ เนื ่อ ง จาก ผ ล งาน ม ีป ริม าณ แ ล ะ คุณ ภ าพ เป็ น ไ ป ต าม เก ณ ฑ ์ข อ งสําน ัก ง าน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา       

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ ของ นายสัญญพงศ ์    ล่ิมประเสริฐ   

ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว   ของ   นายนพปฎล   

ธาระวานิช    ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
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 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559  

วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ 2559   ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผล

งานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 1 คน และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  ดงัน้ี 

 - ผศ.ดร.กานดา  วอ่งไวลิขิต ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาเคมี 

 - นางสาววฒันา  แซ่โหลว ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาชีววทิยา 

 - นางสาวทศัวรรณ  พุทธสกุล ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์  

 -   นายสุทธิศกัด์ิ  จนัทวงษโ์ส ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 -   นางสาวดวงฤทยั  ศรีแดง ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเคมี 

 -   นางนํ้าออ้ย ภกัดีวงศ ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์    

 -   นางสาววชิญาณี โอชา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาสังคมศาสตร์   

 -   นายสัญญพงศ ์ล่ิมประเสริฐ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาสังคมศาสตร์   

 -   นายนพปฎล  ธาระวานิช    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว   

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย ์9 คน  ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์  

จาํนวน 1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2   เร่ือง   ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สําหรับ 

 ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์  พชัรวภิาส  ให้ดํารงตําแหน่ง

 ศาสตราจารย์  ในสาขาวชิาจุลชีววทิยา 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สาํหรับดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง นายธีระศกัด์ิ  พชัรวภิาส   ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาจุลชีววทิยา 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ี นายธีระศกัด์ิ  พชัรวิภาส  มีความประสงค์จะขอตาํแหน่งศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลยัรังสิต  

ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558   ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการประชุมวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2558   มีผลการพิจารณาให้ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมี

ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี   1/2559  

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559   ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผล

งานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบให้เสนอเร่ืองต่อ      สภามหาวิทยาลยั

เพื่อพิจารณาอนุมติัการดาํเนินการขอความเห็นชอบไปยงัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เพื่อพิจารณา
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ให้คาํแนะนาํสําหรับดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง นายธีระศกัด์ิ  พชัรวภิาส  ให้ดาํรงตาํแหน่ง

ศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาจุลชีววทิยาไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2559   

 ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(14)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

เพื่อนาํความกราบทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้

ความเห็นชอบการพิจารณาดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง นายธีระศกัด์ิ  พชัรวภิาส   ให้ดาํรง

ตาํแหน่งศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาจุลชีววทิยา    ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2559  ต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.3   เร่ือง    ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน  
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาํนวน 3 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต  ท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอ่ืน  

มาก่อน มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ จาํนวน 3 คน  ดงัน้ี 

1. นางอบเชย  วงศท์อง ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     

2. นางพรพิมล  ชุติศิลป์ ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะศิลปศาสตร์    

3. นายบลัลงัก ์ มุย้เผอืก ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาศลัยศาสตร์    
 

  ทั้งน้ี     มหาวทิยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบนั อุดมศึกษา

ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 
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1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  

ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559  วนัท่ี 14 มกราคม 2559 

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

1/2559  วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งคณาจารย์ให้ดํารง

ตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556   หมวด 4    การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน ขอ้ 14 และข้อ 15 

ความวา่  

  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   

หรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูง

กวา่ท่ีบุคคลนั้นเคยดาํรงอยูก่็ได ้  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

    ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะ

นาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 15 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 14   

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

   15.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิมจาก

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษาหรือ

สถาบนัชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา

หรือสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

   15.2 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  2  ก่อนนาํเสนอ

สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ดาํเนินการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการต่อไป 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งอาจารยท์ั้ง 3 คน   ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

ต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง   รายงานผลการติดตามตรวจสอบ   และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต  

   ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต ขอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2557 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต (ศ.ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั) ได้

ช้ีแจงท่ีประชุม วา่ การดาํเนินงานของคณะกรรมการท่ีผา่นมา ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารหน่วยงานต่างๆ 

ดว้ยดี  ความเขา้ใจของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานต่อการตรวจสอบก็มีมากข้ึน โดยเห็นวา่เป็นเร่ืองจาํเป็น การ

ดาํเนินงานก็อยูใ่นกรอบท่ีเหมาะสม และเป็นการติเพื่อก่อ ในนามของคณะกรรมการจึงขอขอบคุณอธิการบดี 

ผูบ้ริหาร และประธานคณะกรรมการดา้นการเงิน (ดร.อาชว ์เตาลานนท)์ ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการ

ทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยดี 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ (รศ.ดร.วมิล ชอบช่ืนชม) ไดส้รุปกรอบการดาํเนินงานให้

ท่ีประชุมทราบ วา่ คณะกรรมการไดก้าํหนดกรอบการดาํเนินงานเป็น 4 ดา้น คือ 

 1. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

     ประกอบดว้ย 6 ปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ 

  1. งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

  2. ทกัษะภาษาองักฤษ / ต่างประเทศของนกัศึกษา 

  3. สดัส่วนอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหน่งทางวชิาการ 

  4. คุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาและบุคลากร 

  5. การรักษาสถานภาพทางการเงินท่ีมัน่คง 

  6. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นภายในและบริเวณใกลเ้คียงมหาวทิยาลยั 

 2. การควบคุมภายใน (Internal Control) 

 3. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

     ใหน้ํ้าหนกั 2 ดา้น คือ 

  1.  การตรวจสอบภายในดา้นการเงิน (Financial Audit) 

  2.  การตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit) 
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 4. การตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit) 

เนน้ตรวจสอบระบบการบริหารจดัการในระดบัต่างๆ ของมหาวทิยาลยั วา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจ

ของสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นไปตามหลกัการจดัการและการกาํกบัดูแลท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล  

(Good Governance) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี้ 

  1. ตามรายงานที่เสนอ เห็นว่าการวจัิย และตําแหน่งทางวชิาการ ยงัมีปัญหาต้องพฒันา 

 ซ่ึงงานด้านนีเ้ป็นเร่ืองค่อนข้างยาก มหาวทิยาลยัจําเป็นต้องสร้างหน่วยสนับสนุนการวจัิย

 ขึน้มา  

  2. มหาวทิยาลัยได้เพิม่ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวจัิย (จากเดิมทีง่านด้านนีอ้ยู่กบัฝ่าย

 วชิาการ) เพ่ือให้มีการดูแลแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด และมีการสร้างมาตรการและระบบ

 สนับสนุนการวจัิย เช่นมีอาจารย์ที่เก่งด้านวจัิย เป็นพีเ่ลีย้งแก่อาจารย์รุ่นใหม่ เป็นต้น  

  3. การนิยามความหมายของการวจัิย  ยงัไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงของแต่ละ

 สาขาวชิา เช่นแพทย์เก่งๆ ทาํงานดี เช่ียวชาญ  ความเช่ียวชาญนีไ้ด้มาด้วยการฝึกฝน ค้นคว้า 

 พฒันาอย่างลกึซ้ึง แต่ไม่ถือเป็นการวจัิย  ซ่ึงแนวทางแก้ปัญหาหน่ึงคือสร้างระบบ R To R 

 (Routine To Research) ทาํให้งานประจํา มีนวตักรรม มีคุณภาพสูงขึน้ โดยมหาวทิยาลยั

 รังสิตควรศึกษาจากทีอ่ื่น เช่นศิริราชพยาบาล ซ่ึงทาํเร่ือง R To R ต่อเน่ืองมา 8 ปีแล้ว 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง  อ่ืนๆ 

6.1    เร่ือง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะระดับมหาวทิยาลัย ระดับคณะ/

วทิยาลยั/สถาบัน  และระดับหลกัสูตร  ประจําปีการศึกษา 2557 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอเสนอเร่ือง เพื่อพิจารณา “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และขอ้เสนอแนะ ระดบัมหาวิทยาลยั  ระดบัคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั  และระดบัหลกัสูตร  ประจาํปีการศึกษา 

2557” 
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ข้อเทจ็จริง 

  สาํนกังานประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจาํปีการศึกษา 2557  ระดบัมหาวทิยาลยั  ระดบัคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั  และระดบัหลกัสูตร  ในวนัท่ี  1  

มิถุนายน  2558  ถึงวนัท่ี  24  กนัยายน  2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรโปรดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ ขอ้เสนอแนะระดบั

มหาวทิยาลยั  ระดบัคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั  และระดบัหลกัสูตร  ประจาํปีการศึกษา 2557  ตามเอกสารแนบทา้ย

บนัทึกน้ี 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีรับทราบ และให้ความเห็นชอบผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557  ตามรายงานเสนอ 

 

6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2558   

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา     ระดบัปริญญาตรี    

ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา  2558      จาํนวน  19 คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 19 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/วทิยาลัย 
ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2558 

1.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 14 

2.  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

3.  สถาบนัการบิน 3 

4.  คณะพยาบาลศาสตร์ 1 

รวม 19 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550      ระบุวา่    "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร    อนุปริญญา     ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา  2558  จาํนวน  19  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2558  และ ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2558 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2558   จาํนวน  120  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 120 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

 

สาขาวชิา 

ภาคการศึกษา

ที ่ 

1/2558 

ภาคการศึกษา

ที ่ 

2/2558 

รวม 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 - 2 

2. สาขาวชิาสุขภาพระหวา่งประเทศ 3 - 3 

3. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 32 1 33 

4. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 25 - 25 

5. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 - 2 

6. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     1 1 2 



155 

 

สาขาวชิา 

ภาคการศึกษา

ที ่ 

1/2558 

ภาคการศึกษา

ที ่ 

2/2558 

รวม 

7. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

3 - 3 

8. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 1 - 1 

9. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 2 - 2 

10. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 3 - 3 

11. สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 - 1 

12. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 - 1 

13. สาขาวชิาดนตรี 4 - 4 

14. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  5 2 7 

15. สาขาวชิาบญัชี 1 - 1 

16. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 12 2 14 

17. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 5 - 5 

18. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 3 - 3 

19. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 - 1 

20. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 1 - 1 

21. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 5 - 5 

22. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) 1 - 1 

รวม 114 6 120 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550    ระบุวา่   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร    อนุปริญญา     ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท    ภาคการศึกษาท่ี 1     

ปีการศึกษา 2558    และภาคการศึกษาท่ี  2    ปีการศึกษา 2558     จาํนวน 120 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.4   เร่ือง  ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากติติมศักดิ์  เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวาย 

  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงคจ์ะขอทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ   แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซ่ึง

พระองคไ์ดท้รงปฏิบติัพระราชกรณียกิจและทรงมีคุณูปการอนัใหญ่หลวงต่อการกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ไทยกบันานาประเทศ ทรงเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถให้เป็นท่ีประจกัษ์  และทรงพระราชทาน

ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ ในดา้นต่าง ๆ  แก่ประชาชนในหลาย ๆ  ประเทศ อนัแสดงถึงความเป็นอจัฉริยะใน

ทางการทูต และมนุษยธรรมต่อมนุษยชาติ 

 มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  ดังมี

รายนามต่อไปน้ี 

1. ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทองใหญ่  กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 

6. คณบดีสถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 กฎกระทรวง เร่ือง กําหนด กําหนดชั้ นสาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. 2546 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ความวา่ 

 ขอ้ 3 สถาบนัจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิได้เฉพาะในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนันั้นและ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิานั้นแลว้ 

 ขอ้ 4 บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ มีดงัน้ี 
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(1) ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภททั่วไป สําหรับผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงใช้ความรู้ความสามารถใน

สาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ินั้น จนเป็นท่ีประจกัษ์ว่าไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม

สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ และใหม้อบสาํหรับสาขาวทิยาศาสตร์หรือสาขาศิลปศาสตร์เท่านั้น 

ทั้ งน้ี ให้สภาสถาบันแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองและเสนอช่ือบุคคลผูท่ี้สมควรได้รับ

ปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  
  

ในการน้ี  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาในประเด็นการขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง     ผูท่ี้

สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ  โดยใหข้อ้คิดเห็นวา่  การท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาศิลปศา

สตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ซ่ึงทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจและมีคุณูปการอนัใหญ่หลวงจนเป็นท่ีประจกัษน์ั้น   เป็นการไม่สมควร

แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองฯ  เพื่อทูลเกลา้ถวายปริญญากิตติมศกัด์ิ    ในคร้ังน้ี 
 

มติทีป่ระชุม  1.  สภามหาวทิยาลยัมีมติไม่แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองฯ การให้ปริญญา  

  กติติมศักดิ์   

 2.  สภามหาวทิยาลยัมีมติให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ 

  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

  สยามบรมราชกุมารี    

 

6.5   เร่ือง โครงการปฐมอุทยานแห่งความรัก พพิธิภัณฑ์แม่ 

ความเป็นมา 

  โครงการปฐมอุทยานแห่งความรัก พิพิธภณัฑแ์ม่ เกิดข้ึนจากความร่วมมือของภาคประชาสังคม

กลุ่มหน่ึง ท่ีเห็นวา่ ประเทศไทยควรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีใชง้านศิลปะเป็นส่ือในการสร้างจิตสาํนึก เร่ืองความรัก 

ความเสียสละ การแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างพลงัในการเปล่ียนแปลงสังคม  และจากการศึกษาบทเรียนความสาํเร็จ

ของต่างประเทศ เห็นวา่การสร้างพื้นท่ีศิลปะท่ีมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดภายใตก้ารจดัการ

และการดาํเนินงานกนัเองของภาคเอกชน คือการจดัสร้างสวนประติมากรรม ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่เคยมีพื้นท่ี

แสดงงานประติมากรรมขนาดใหญ่ของเอกชนมาก่อน โดยเฉพาะงานท่ีมีเน้ือหา สะทอ้นถึงความรัก ความผกูพนั

ของมนุษยชาติ ซ่ึงหากโครงการน้ีสาํเร็จ ก็จะเป็นหมุดหมายของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาท่ีมีคุณค่าทางจิต

วญิญาณท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
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ความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัรังสิต 

  จากการท่ีมหาวทิยาลยั มีโครงการจดัตั้ง “มหาวทิยาลยัรังสิต – นครปฐม”  อธิการบดี ดร.อาทิตย ์

อุไรรัตน์ จึงไดอ้นุญาตให้โครงการ “พิพิธภณัฑแ์ม่” ไดใ้ชพ้ื้นท่ีประมาณ 30 ไร่ จากพื้นท่ีทั้งหมดกวา่ 500 ไร่ 

จดัสร้าง “ปฐมอุทยานแห่งความรัก พิพิธภณัฑแ์ม่” ในรูปแบบของ “สวนประติมากรรม” ซ่ึงพื้นท่ีน้ีตั้งอยูห่่างจาก

ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐมเพียง 4 กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็นบริเวณเช่ือมต่อของ 3 จงัหวดั คือ นครปฐม 

สมุทรสาคร และราชบุรี  

  ทั้งน้ี อธิการบดี ยงัมีปณิธานใหอุ้ทยานการเรียนรู้แห่งน้ี มีส่ิงแวดลอ้มท่ีกลมกลืนกบัการจดัสร้าง

วทิยาเขต “รังสิต – นครปฐม” อีกดว้ย 

 

ปรัชญาและแนวทางของปฐมอุทยานแห่งความรัก 

 ปฐมอุทยานแห่งความรัก ตั้งอยูบ่นแนวคิด เร่ือง “แม่”  ดว้ยความเช่ือวา่  

“แม่ของโลก แม่ของเรา แม่ของเขา แม่ของเธอ แม่ของฉัน มีจิตวิญญาณดวงเดียวกัน” 

 การประจกัษรู้์ในคุณค่าและความหมายของถอ้ยคาํสั้นๆ ซ่ึงเป็นคาํแรกท่ีมนุษยทุ์กคน ทุกชาติ ทุกภาษ 

พูดได ้คือ “แม่”  ยอ่มนาํไปสู่สภาวะ ดงัท่ีท่านอาจารยพ์ุทธทาส ภิกข ุไดก้ล่าวไว ้วา่ 

 “ถ้ารู้จัก แม่  แท้จริง   โลกจะมสัีนติภาพ   

  ถ้าหากว่าในโลกนี ้คนท้ังโลกต่างรู้จักแม่ รู้จักลูก ต่อกันและกันเป็นอย่างดี และประพฤติต่อกันและกัน

ให้เป็นอย่างดีระหว่างแม่กับลูกแล้ว 

 โลกนีก้จ็ะมสัีนติภาพ สันติสุข มหาศาลถึงท่ีสุด ไม่มอีะไรเปรียบได้” 
 

แนวทางการดาํเนินงาน 

  ปฐมอุทยานแห่งความรัก พิพิธภณัฑแ์ม่ เป็นกิจกรรมการกุศล ไม่มุ่งแสวงหากาํไร  แต่เนน้การ

สร้างความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและองคก์รต่างๆอยา่งกวา้งขวาง ปัจจุบนั นอกจากการไดรั้บอนุเคราะห์

การใชท่ี้ดินจากมหาวทิยาลยัรังสิตแลว้  โครงการไดส้ร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ 

ความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัศิลปากร ผา่นคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์เพื่อการเช่ือมโยงกบั

ศิลปินทั้งระดบัประเทศ (ศิลปินแห่งชาติ)  ศิลปินระดบันานาชาติ รวมทั้งคณาจารย ์และศิลปินอิสระ 

เพื่อร่วมสร้างสรรคผ์ลงาน  ความร่วมมือกบัหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการร่วมจดักิจกรรมของ

โครงการ รวมทั้งความร่วมมือจากบริษทัธุรกิจ อาทิ บริษทั แปลน แอสโซซิเอทส์ จาํกดั  บริษทั แปลน สตูดิโอ 

จาํกดั 

  ส่วนการบริหาร   จะมีการจดัตั้งมูลนิธิ   ข้ึนมาเป็นผูก้าํหนดนโยบายและกาํกบัการทาํงาน โดยมี

ผูท้รงคุณตอบรับเป็นกรรมการ ดงัน้ี 
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 ศาสตราจารย ์ระพี สาคริก  ประธาน 

 อาจารยร์ตยา จนัทรเฑียร   กรรมการ  (ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร) 

 คุณธะรชยั ภูวนาถนรานุบาล  กรรมการ  (อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั) 

 คุณธีรพล นิยม    กรรมการ  (ศิลปินแห่งชาติและผูอ้าํนวยการสถาบนัอาศรมศิลป์) 

 คุณเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์  กรรมการ   (ศิลปินแห่งชาติ) 

 คุณพิภพ ธงไชย    กรรมการ   (เลขาธิการมูลนิธิเด็ก) 

 คุณรสนา โตสิตระกูล   กรรมการ   (อดีตสมาชิกวฒิุสภา) 

 ผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัรังสิต  กรรมการ 

                                          ฯลฯ 

  ล่าสุด เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 21 มีนาคม 2559  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการทุกฝ่าย ไดแ้ก่ กรรมการมูลนิธิ 

คณะศิลปิน ประติมากร คณะทาํงาน และผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ไดป้ระชุมร่วมกนัท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต และ

เห็นชอบในหลกัการ (แนวทางการทาํงาน แนวคิดและผงัการใชพ้ื้นท่ี) ท่ีคณะทาํงานนาํเสนอ 

  ส่ิงท่ีจะดาํเนินการต่อไปในส่วนของคณะทาํงานพิพิธภณัฑแ์ม่  คือ 

  1. เร่งดาํเนินการจดัตั้งมูลนิธิ 

 2. จดัตั้งคณะทาํงานร่วมระหวา่งโครงการพิพิธภณัฑแ์ม่กบัมหาวทิยาลยัเพื่อเกิดความร่วมมือ

และความสอดคลอ้งในแผนงานของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะการทาํใหพ้ื้นท่ีทั้งโครงการกลมกลืนภายใตแ้นวคิด

เดียวกนั คือ Green and Clean Campus 

 3. ออกแบบรายละเอียดของสวนประติมากรรม (ภูมิทศัน์ การกาํหนดจาํนวนช้ินงาน

ประติมากรรมในแต่ละส่วน ) เพื่อรับทราบงบประมาณ และจดัทาํแผนหาทุน  

 4. เน่ืองจากพื้นท่ีแห่งน้ีจะเป็นท่ีตั้งของวทิยาลยันวตักรรมเกษตร เทคโนโลยอีาหารและ

เทคโนโลยชีีวภาพ ฐานทางวฒันธรรมของเกษตรไทย คือดิน นํ้า ธญัญาหาร ซ่ึงหมายถึง “แม่ทั้งสาม” 

คือ แม่ธรณี  แม่คงคา  แม่โพสพ   จึงขอใหฝ่้ายออกแบบไดผ้นวกส่ิงเหล่าน้ี ไวใ้นงานสถาปัตยกรรมหรือ

ประติมากรรมดว้ย ขณะเดียวกนั นอกจากการแสดงแนวคิดโดยใชง้านประติมากรรมแลว้ ยงัสามารถนาํพืชพนัธ์ุ 

เช่น ตน้ไม ้ ดอกไม ้หรือแมแ้ต่ธญัญาหาร มาประกอบอยูใ่นงานประติมากรรมไดด้ว้ย 

  

  มหาวทิยาลยัจึงขอนาํเรียนเสนอต่อสภาเพื่อโปรดทราบ (ประกอบ Presentation) 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา  20.50  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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