
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2559 
วนัพุธที ่  22  มิถุนายน  2559 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

ผู้ลาประชุม 

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

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
7. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
10. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
11. ดร.ฐิติพงศ ์ นนัทาภิวฒัน์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 
12. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 
13. นายประทีป  นิรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
14. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
15. นายภูมิณวธัน์  ตั้งศรีพูลผล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป  
16. นายวฒิุพล  อินทรเทวี    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
17. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 
       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
18. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ และ 
       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
1.2   เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

 1.2.1 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบติัราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดล้ง
นามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ. 586/2559   ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2559 เร่ือง แต่งตั้งนายกสภามหาวทิยาลยั
และกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุของมหาวทิยาลยัรังสิต  โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 
 1. พลอากาศเอกก าธน สินธวานนท ์  นายกสภามหาวทิยาลยั 
 2. ศาสตราจารยเ์กษม สุวรรณกุล   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
 3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

4. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณประเวศ วะสี  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารยธี์ระ สูตะบุตร        กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารยไ์พรัช ธชัยพงษ ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารยสุ์รพล นิติไกรพจน์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารยอ์าณัติ อาภาภิรม    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารยสุ์ชชัวร์ี สุวรรณสวสัด์ิ   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
10. รองศาสตราจารยค์รรชิต มาลยัวงศ ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
11. รองศาสตราจารยเ์อก ไชยสวสัด์ิ   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
12. รองศาสตราจารยย์นื ภู่วรวรรณ   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
13. นายอาชว ์เตาลานนท ์   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารยเ์อนก เหล่าธรรมทศัน์   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
15. ศาสตราจารยป์รัชญา เวสารัชช์   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
16. ศาสตราจารยสุ์ทศัน์ ยกส้าน    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
17. นายเชิญพร เตง็อ านวย    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
 

  และ 18. ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต าแหน่ง 
ตามมาตรา 28 (2) ของ พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 
  รวมจ านวนกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตทั้งส้ิน 18 ท่าน 

 โดยกรรมการสภามหาวทิยาลยั ชุดน้ี มีวาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2559ถึง 
วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2563 (ตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546) 
                            (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 1.2.2 ขออนุมัติมติเวยีน  คร้ังที ่5/2559  เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ 
    การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558  

 เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก
หลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบ ทวภิาค รวมจ านวนทั้งส้ิน 127  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2   ปีการศึกษา 2558  
 คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน      127  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน               127   คน 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 5/2559   เร่ือง  ขออนุมติัการให้
ปริญญาแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2558   ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 5/2559 เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่
ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 (มติเวียน คร้ังท่ี 5/2559)   ต่อสภา
มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 6  พฤษภาคม  2559 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 1.2.3 ขออนุมัติมติเวยีน คร้ังที ่6/2559  เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558  

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐาน
รับรองคุณวุฒิส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต
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เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ระบบ ทวิภาค รวมจ านวนทั้งส้ิน 128  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2   ปีการศึกษา 2558  
 วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จ านวน      128  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน                128   คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 6/2559   เร่ือง  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2558   ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลยั  เพื่อ
โปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 6/2559   เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 (มติเวยีน คร้ังท่ี 6/2559)   ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรด
พิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 30  พฤษภาคม  2559 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
1.3  เร่ือง การเลือกกรรมการสภาสถาบันเป็นอุปนายกสภา 
 
 ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  ซ่ึงก าหนดวา่ เม่ือมีการแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวทิยาลยัชุดใหม่      “ใหส้ภาสถาบนัเลือกกรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณคนหน่ึงเป็น 
อุปนายกสภาสถาบนั   เพื่อท าหนา้ท่ีแทนนายกสภาสถาบนั  เม่ือนายกสภาสถาบนัไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือไม่มีผู ้
ด  ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบนั” 
 
 จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุม   เพื่อโปรดพิจารณาเลือกกรรมการสภาสถาบนัหน่ึงท่าน เป็น 
อุปนายกสภาสถาบนั 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติเลือกศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 
1.4  เร่ือง การแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน 
 
 ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัชุดใหม่  “ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูบ้ริหารของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนคนหน่ึง เป็นเลขานุการ โดย
ค าแนะน าของอธิการบดี” 
 
 จึงเรียนเสนอต่ออธิการบดี ไดเ้สนอช่ือผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เพื่อใหส้ภามหาวทิยาลยัใหค้วาม
เห็นชอบและแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามหาวทิยาลยัต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง  นายอานันท์   หาญพาณชิย์พนัธ์  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม 
   เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    และแต่งตั้ง    นายกติติศักดิ์   ไตรพพิฒัพรชัย  
 เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ตามทีอ่ธิการบดีให้ค าแนะน า 
 
1.5  เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวทิยาลยั 
 
 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท าหนา้ท่ีกลัน่กรองวาระการ
ประชุมต่างๆ ล่วงหนา้ ก่อนน าเร่ืองเขา้พิจารณาในการประชุมสภามหาวทิยาลยั  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.   คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยั 
 2.   คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยั 

 3.   คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต 
เน่ืองจากไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัชุดใหม่เรียบร้อยแลว้  มหาวทิยาลยัจึงเรียนเสนอขอ

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 3 คณะฯ   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านวชิาการของมหาวทิยาลัย 
ท าหนา้ท่ีกลัน่กรองวาระเก่ียวกบังานดา้นวชิาการล่วงหนา้ ก่อนน าเร่ืองเขา้พิจารณาในการประชุมสภา

มหาวทิยาลยั  โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 
 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ สูตะบุตร   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์  กรรมการ 
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 4. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 
 5. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 
 6. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    เลขานุการ 
 
 2.   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยั 

 ท าหนา้ท่ีกลัน่กรองวาระเก่ียวกบังานดา้นงบประมาณและการเงินต่างๆ ล่วงหนา้ก่อนน าเร่ืองเขา้พิจารณาในการ
ประชุมสภามหาวทิยาลยั  โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 
 1. ดร.อาชว ์เตาลานนท ์ ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก ไชยสวสัด์ิ กรรมการ 
 5. ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ กรรมการ 
 6. เลขานุการสภามหาวทิยาลยั เลขานุการ 

 
 3.   คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลัยรังสิต 

 ท าหนา้ท่ีใหก้บัสภามหาวทิยาลยัในการก ากบั ตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั และรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าปีต่อสภามหาวทิยาลยั  โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 
 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั ประธานคณะกรรมการ 
 2. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธชัยพงษ ์   กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ สูตะบุตร   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ์  กรรมการ 
 5. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ   เลขานุการ 
       
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัจึงเรียนเสนอต่อสภา   เพื่อโปรดอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง  3 ชุด 
ตามเสนอ  
 
มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  คร้ังที ่1/2559 
    วนัพุธที ่  23  มีนาคม  2559 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  คร้ังที ่1/2559  โดย 
  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 
    ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร  : 

3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม   

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิา
อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม   
    
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
 1.1 เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหา และเป็นผูน้ า
ความคิดทั้งทางปฎิบติัและทางวิชาการในการน าองคค์วามรู้นวตักรรมทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมา
ปรับประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการยติุธรรม และสังคมไทยในปัจจุบนัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 1.2 เพื่อผลิตนกัวิชาการท่ีมีความรู้ ความสามารถในระดบัสูงดา้นการวิจยั สร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ เพื่อน ามาปรับใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการยุติธรรม
ตอบสนองความตอ้งการของสังคม 
 1.3 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ผลิตดุษฎีบณัฑิตใหมี้คุณธรรม และจริยธรรมในวชิาชีพ และ
เป็นตน้แบบในการสร้างมาตรฐานใหก้บับุคลากรในกระบวนการยติุธรรม 
 1.4 เพื่อผลิตต าราหนงัสือ ผลงานทางวชิาการทั้งของคณาจารยแ์ละดุษฎีบณัฑิต 
 1.5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดบัอุดมศึกษา
สถาบนัวจิยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศและระดบันานาชาติ 
 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
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รายละเอยีด 
แบบ 2.1 

เกณฑ์ฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

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

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 51  หน่วยกติ 

 
  3. จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  3  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 3 คน    โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 15  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  5  
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
  

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการ
บริหารงานยติุธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยติุธรรม  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   เพื่อ
น าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก งานวิจัยถือเป็นเร่ืองหลกั  คณาจารย์ในหลักสูตรต้องมีความพร้อม

ทางด้านฐานงานวิจัยเชิงวิชาการ  ในเร่ืองต่างๆ ที่เข้มแข็ง และเข้มข้น อย่างเพียงพอ  เพ่ือ
สามารถรองรับนักศึกษาในการท าวิจัย มิใช่ท าไปพร้อมๆ กับนักศึกษา    อีกทั้ง ต้องครอบคลุม
ในแต่ละสาขาย่อยของหลักสูตร  รวมถึงเครือข่ายแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารที่
ได้รับการรับรอง  และปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศของ สกอ. 

2. ขอให้เพิม่ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
3. ขอให้ทางหลักสูตรรวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมา ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร  ว่าแต่ละท่านมีผลงานวิจัยสาขาใดบ้าง มีความเช่ียวชาญทางด้านใดบ้าง เพ่ือเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา ในการเสนอหัวข้อเพ่ือท าดุษฎีนิพนธ์ ท าให้นักศึกษาทีจ่ะเข้าศึกษาทราบ
จุดแข็งของหลกัสูตร    

4. ขอให้เพิ่มช่ือบทความวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือ
จะได้ทราบว่าอาจารย์มีผลงานวจัิยทีเ่พยีงพอ  

5. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  โดยเพิ่มจุดด า  ด้านความรู้ทุกรายวิชา อย่างน้อยวิชาละ 1 
จุด 

6. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข ช่ือรายวิชา MPC 701 ปรัชญา  และการบูรณาการงานยุติธรรม 
(Justice Procedure Analysis and Integration)  เน่ืองจากช่ือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่
ตรงกนั 

7. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข ระหว่างค าว่า  Crime  กับ Crimes  ของรายวิชา MPC 705 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง (Economic and Political Crime)  และรายวิชา 
MPC 706 สัมมนาปัญหาอาชญากรรมเฉพาเร่ือง (Seminar on Specific Crimes)    

8. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข ช่ือวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ที่ไม่ตรงกันและ           ช่ือวิชา
ภาษาองักฤษอาจท าให้เข้าใจผดิ  ของรายวชิา ดังต่อไปนี้ 
- MPC 707  สัมมนาคุณธรรม และจริยธรรมในกระบวนการยุติธรรม  

  (Moral and Ethical Seminar on Justice Procedure) 
- MPC 708 จิตวทิยากบัพฤติกรรมอาชญากรรม 

  (Psychology and Criminal Behavior) 
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- MPC 709 อาชญากรรมและส่ิงแวดล้อม 
  (Crime and Environment)  

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
  ขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวทิยาลัย เพ่ือพจิารณาต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.2 หลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559)  คณะพยาบาลศาสตร์    
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะพยาบาลศาสตร์  มี
วตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
   ภายหลงัส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตร ผูส้ าเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ช่วยเหลือดูแลบุคคลดา้นความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การ
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นและอนัตรายต่างๆ และการฟ้ืนฟูสภาพภายใตก้ารควบคุมของผู ้
ประกอบวชิาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

1.2 ติดตามและบนัทึกความเปล่ียนแปลงอาการและอาการแสดงของโรค และความตอ้งการ
ของผูป่้วยและญาติ ตามท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภม์อบหมาย 

1.3 ช่วยจดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิงแวดลอ้มในการตรวจรักษาพยาบาลท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
1.4 ช่วยท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในภาวะฉุกเฉิน ภายใตค้วามควบคุมของผูป้ระกอบ

วชิาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
1.5 มีทศันคติท่ีดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคล 
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1.6 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในการปฏิบติังานร่วมกบัผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์ทีมสุขภาพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.7 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
  

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  
พฤษภาคม 2559 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2559)  คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 

3.2.1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   
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ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรม 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือ
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

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

       Master of Public Administration (Criminology and Criminal Justice
 Administration)  

    เป็น  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  (อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม) 

       Master of Arts (Criminology and Criminal Justice  Administration) 
    2.3   ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก  39  หน่วยกิต  เป็น  36  หน่วยกิต 
    2.4   ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต  
     จาก  21  หน่วยกิต  เป็น  18  หน่วยกิต  
    2.5   หมวดวชิาบงัคบั  มีการปรับ ดงัน้ี 
     1)   ยกเลิกรายวชิา  2  รายวชิา  
      2)   ปรับรหสัวชิาแลว้ยา้ยรายวชิาจากหมวดวชิาเลือกมาเป็นหมวดวชิาบงัคบั  1 รายวชิา 
    2.6   หมวดวชิาเลือก มีการปรับ ดงัน้ี 
     1)   ปรับรหสัวชิาแลว้ยา้ยรายวชิาจากหมวดวชิาเลือกไปเป็นหมวดวชิาบงัคบั  1 รายวชิา 
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     2)   เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 
     3)   เพิ่มรายวชิา 2 รายวชิา 

     4)   เปล่ียนช่ือวชิา 1 รายวชิา  

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  ปี
การศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ 2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั      
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

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

 
 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ไดผ้่าน
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 5  เมษายน 2559 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559 วนัท่ี  4  พฤษภาคม 2559 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยุติธรรม เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และค าอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ของรายวชิาดังต่อไปนี้ 
1.1  MPC 621 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Cyber Crime and Technology) 

เน่ืองจากช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน และในค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย ค าว่า “การพัฒนาและป้องกันระบบคอมพิวเตอร์”  ควรแก้ไขเป็น “มาตรฐาน
ระบบความมั่นคงของสารสนเทศ”  ทั้งนี้ ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ตรงกนัด้วย 

1.2 MPC 622  การบริหารงานรักษาความปลอดภัย   (Security Management) ช่ือวิชา
ภาษาไทย กับภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ระหว่างค าว่า  “ความปลอดภัย”  กับค าว่า 
“Security”  และค าอธิบายรายวิชา  ค าว่า “การบริหารการจัดการ”  ให้แก้ไขเป็น “การ
บริหารจัดการ”  และเพิม่  Safety  Management  เข้าไปในค าอธิบายรายวชิาด้วย 

1.3 ช่ือวชิา MPC 623  การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ  ควรแก้ไขเป็น  ความรู้เกีย่วกับ
การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ  และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  ค าว่า 
“องค์ความรู้เกีย่วกบัการก่อการร้าย” เป็น “ความรู้เกีย่วกบัการก่อการร้าย” 

2. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping  เน่ืองจากมีจุดด าในแต่ละด้านมากเกินไป ขอให้ลดจุดด าใน
แต่ละรายวชิา ๆ ละ  3-4   จุด 

3. ขอให้เพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้มากขึน้ 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้น ากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอต่อ

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาต่อไป 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาค
การศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2549 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1  หมวดวชิาบงัคบั 
    1. เปล่ียนรหสัรายวชิาและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 3 รายวชิา 
             2.  ตดัรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 
                             3.  ยา้ยรายวชิาไปอยูใ่นหมวดวิชาเลือก จ านวน 1 รายวชิา 
                4.  แกไ้ขช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา 
                            5.  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา 
      2.2 หมวดวชิาเลือก 
            1. ตดัรายวชิา จ านวน 14 รายวชิา 
            2.  เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขรายวชิา จ านวน 8 รายวชิา 
               3.  แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 5 รายวชิา 
           4.  เปิดรายวชิาใหม ่จ านวน 8 รายวชิา 
    5.  ยา้ยมาจากหมวดวชิาบงัคบัและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  ปี
การศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก 2 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 
แผน ข 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   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 สาขาวิชาการ
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อน าเสนอ
ต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. รายวชิา ITM 617 การก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ แก้ไขจาก ISO 20500   เป็น  
ISO 20000 

2. รายวชิา ITM 633 การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ แก้ไขจาก  ISO 30000  เป็น 
ISO 27000 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3 เร่ือง  ขออนุมัตข้ิอบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559     
 

ค าขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิต ศึกษา 
พ.ศ. 2559 
 

ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อให้ขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าว สอดคลอ้งและเป็นไปตามเกณฑ์ฯ มหาวิทยาลยัรังสิต  จึง
ขออนุมติัแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  โดยมีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน”    

ข้อพจิารณา 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย  การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2559  ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี  4 พฤษภาคม 2559 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559    เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559    

ค าขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 
 
ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อให้ขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าว สอดคลอ้งและเป็นไปตามเกณฑฯ์ มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงขอ
อนุมติัแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2550  โดยมีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 ตามพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
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อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน”    

ข้อพจิารณา 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 4 พฤษภาคม  2559 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 
2559  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง ขออนุมัติข้อก าหนดมหาวิทยาลยัรังสิต  พ.ศ. 2559 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัขอ้ก าหนดมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2559 

ข้อเท็จจริง 
 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระของขอ้ก าหนดมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2553  ดงันั้นเพื่อให้
ขอ้ก าหนดมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั ฝ่ายวชิาการจึงขออนุมติัขอ้ก าหนดมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2559 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 ตามพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  
มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน”    
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ข้อพจิารณา 
 ขอ้ก าหนดมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 4/2559 วนัท่ี 20 เมษายน 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติข้อก าหนดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2559  ดังกล่าวข้างต้น เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการ    
 เรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  ของ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ จ านวน 12 หลกัสูตร   
 
ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  จ านวน 12 หลกัสูตร ดงัน้ี 

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

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

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

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

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
12. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)      

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมัติปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ของ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ  
มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมัติปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ของ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อสังเกตเพิม่เติมว่าปัจจุบันเทคโนโลยส่ืีอสารมีความรวดเร็ว มีข้อมูล
 และประเด็นทีซั่บซ้อนจ านวนมาก  ซ่ึงบางส่วนไม่ใช่ความจริง  หรือมีอารมณ์ความโกรธเกลยีด 
 เจือปน ข้อมูลเหล่านี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยการเผยแพร่ ส่งต่ออย่างปราศจากสติและความ
 ยั้งคิด  จึงขอฝากให้ฝ่ายวชิาการได้ค้นคว้าปัญหานีใ้ห้ละเอียดว่าในการส่ือสารจะมีกระบวนการ
 ตรวจสอบ  สังเคราะห์ เพ่ือแยกกรองส่ิงทีไ่ม่จริงออกไปได้อย่างไร  เพ่ือให้เกดิสังคมแห่งความรู้ 
 และการใช้เหตุผล 
 
3.7 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร : 
  3.7.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  คณะศึกษาศาสตร์    
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ า 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์
การพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

 ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงาน
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน   จ านวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. พิมพอุ์ไร ลิมปพทัธ์ 
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ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดย  มี
หลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานตีพิมพ ์ในปี พ.ศ. 2558  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี  30 มีนาคม 2559 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.7.2  หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า  หลกัสูตร
ศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต    

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์
การพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

 ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิา
คอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต   ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน จ านวน 1 คน ดงัน้ี 

1. ศ. วฒันะ จูฑะวภิาต 
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 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลกัฐานแสดงศกัยภาพการท าวจิยัจ  านวน 1 ช้ิน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลักสูตร      ศิลป

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี  30 มีนาคม 2559 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร   ศิลป

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 
    

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
  3.8.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมกฎหมายและการพฒันา  (หลกัสูตรเปิดใหม่) 
   คณะนิติศาสตร์    
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมกฎหมายและการพฒันา  (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะนิติศาสตร์ 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การเปิดหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษา
แห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็น



26 
 

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อ
ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมกฎหมายและการพฒันา  (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะนิติศาสตร์เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิาดงักล่าว
ขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทปีระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8.2 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์    
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์    

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.8.3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทปีระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8.4 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
   
3.8.5   หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   
         
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8.6    หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม   
 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  และสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   
 วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา      สาขาวชิาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม      สาขาวชิาวิศวกรรม
อุตสาหการ   สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  และ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  สาขาวิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการ   สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  และ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8.7   หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์     
               
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8.8   หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบัญชี   
          

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี   
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
  3.8.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์    
        

 ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา   
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8.10   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น  สาขาวชิาอสิลามศึกษาและภาษาอาหรับ  
 สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  และสาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะศิลปศาสตร์    
        

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสและ
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะศิลปศาสตร์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
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ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา   
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสและ
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะศิลปศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8.11   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยแพทยศาสตร์       
   
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  วทิยาลยัแพทยศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8.12   หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม   
  คณะเภสัชศาสตร์   
          
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร
เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์   

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทปีระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8.13   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์       
      
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์   

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คนดว้ย 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.9 เร่ือง ขอปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร จ านวน  11  หลกัสูตร  
 
ข้อเทจ็จริง 

1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
“อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณสมบติัตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีสอนและคน้ควา้วจิยัในสาขาวิชาดงักล่าว ทั้งน้ีสามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรหลายหลกัสูตรไดใ้นเวลา
เดียวกนั แต่ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีอาจารยผ์ูน้ั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตร  “อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรการเ รียนการสอน ตั้งแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งอยู่
ประจ าหลกัสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา โดยจะเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเวน้ พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลกัสูตรและ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสามารถซ ้ าไดไ้ม่เกิน 2 คน 

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
ดงัน้ี  
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2.1 ปริญญาโท “อาจารยป์ระจ าหลักสูตร” มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั  “อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร” จ านวนอย่างน้อย 3 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดย
อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

2.2 ปริญญาเอก   “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจยั  “อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร” จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวฒิุปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิยั 

ในการน้ี วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน  11 หลกัสูตร  ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   คณะ

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

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  เพื่อน าเสนอ
ต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิา ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
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ข้อเทจ็จริง 
 สถาบนัภาษาองักฤษ มีความประสงค์จะขอเปิดด าเนินการเพื่อจดัการเรียนการสอนเสริมรายวิชา
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต กรณีท่ีมีผลคะแนนสอบหรือมีคุณสมบติัไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาองักฤษ ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  จ  านวน      2 รายวชิา ดงัน้ี 

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

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

 (English for Academic Presentations) 
 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัขออนุมติัเปิดรายวิชา ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไดผ้่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชา ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต   ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอเรียน
เสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รายวชิา ENL 600 ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา หลกัสูตรบัณฑิตศึกษา  
มีเน้ือหารายวชิาน้อยไป ควรเพิม่ เร่ือง Critical Reading 

2. รายวชิา ENL 601 ภาษาองักฤษส าหรับเสนอผลงานทางวิชาการ  ควรเพิม่ เร่ือง    
Writing  ด้วย  

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.11 เร่ือง ขออนุมัติปรับรหัสวชิา และค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษส าหรับ  หลกัสูตรบัณฑิตศึกษา 
     
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษส าหรับหลกัสูตร
บณัฑิตศึกษา 
 
ข้อเทจ็จริง 
   สถาบนัภาษาองักฤษ ขออนุมติัปรับรหสัวชิา จาก  ENG  500  เป็น  ENL  500   และปรับค าอธิบาย
รายวชิา โดยให้เร่ิมใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2559   ดงัน้ี 

เดิม ขอปรับใหม่ 

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

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

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

 

ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 (English for Graduate Studies) 
 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง และ
การอ่าน เพื่อจบัใจความส าคญัของเอกสารทางวชิาการท่ีใช้
ศพัทท์ัว่ไปและศพัทเ์ทคนิค การน าเสนอความคิดเห็นเชิง
อภิปราย และใหเ้หตุผลสนบัสนุนทั้งดา้นการพูดและการ
เขียน  
 Development of listening and reading skills to 
conceptualize main points of complex technical and non-
technical texts, skills in presenting viewpoints giving 
arguments and counter arguments both orally and in 
writing. 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
   
ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัปรับรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษส าหรับหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559  เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัการปรับรหสัวิชา และค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษส าหรับหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.12 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

 
 

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

ข้อเทจ็จริง 
 วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความประสงคจ์ะขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในกลุ่ม

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) เพื่อให้นักศึกษาได้มีทกัษะ
ทางดา้นการคิดวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา รวมถึงความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ ผา่นอุปกรณ์ภายนอกมา
เป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการการเรียนรู้    จ  านวน  1  รายวชิา  ดงัน้ี 
  CIT 100 การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในงานสร้างสรรค ์ 3(2-2-5)  

 (Computer Application for Creative works) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมัติเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   (ฉบับปี พ.ศ. 2556) ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2559  วนัพุธท่ี  4  พฤษภาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

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

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอให้แก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ ให้ถูกต้อง โดยเขียนให้เป็น Topic 
2. ขอให้เพิม่เน้ือหา เกี่ยวกบั การประยุกต์คอมพวิเตอร์ 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.13  เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ และบันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษา 
  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กับ Saint-Louis University Brussels, Belgium   
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Saint-Louis University Brussels, Belgium   
    

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษา ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Saint-Louis University Brussels, Belgium  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ แลกเปล่ียน
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คณาจารย ์ นักวิชาการและผูบ้ริหาร แลกเปล่ียนนักศึกษา การพฒันาโครงการวิจยัร่วมกัน แลกเปล่ียนส่ือการสอน 
เอกสาร และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประสานงานผา่นส านกังานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงการท่ีท าร่วมกนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสาร
แนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใด
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 
ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Saint-Louis University Brussels, Belgium   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.14 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
  Kyung Hee University, Korea (ต่ออายุ) 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Kyung Hee 
University, Korea (ต่ออาย)ุ 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Kyung 
Hee University, Korea (ต่ออายุ) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ แลกเปล่ียนบุคลากร แลกเปล่ียนนักศึกษา พฒันาหลักสูตร
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การศึกษาร่วมกนั การท าวิจยัร่วมกนัระหว่างสถาบนั การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และโครงการความร่วมมืออ่ืนๆ 
ระหวา่งสถาบนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสาร
แนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใด
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต Kyung Hee 
University, Korea (ต่ออาย)ุ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.15 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
 Stenden University Asia B.V. , และ Stenden University of Applied  Sciences (ต่ออายุ)  
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง  ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Stenden University Asia 
B.V. , และ Stenden University of Applied   Sciences (ต่ออายุ)  
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ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลง ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Stenden University 
Asia B.V. , และ Stenden University of Applied  Sciences (ต่ออาย)ุ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา  
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550  ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใด
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Stenden University Asia 
B.V. , และ Stenden University of Applied Sciences (ต่ออาย)ุ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.16 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
 Graduate School of Engineering Chiba University, Japan  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบนัทึกข้อตกลง  ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ  Graduate School of 
Engineering Chiba University, Japan  
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Graduate School of 
Engineering Chiba University, Japan  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  แลกเปล่ียนบุคลากรและนกัวจิยั  แลกเปล่ียนนกัศึกษา 
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การท าวจิยั  การสัมมนา และการประชุมระหวา่งสถาบนั การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสารร่วมกนั รวมถึงโครงการความ
ร่วมมืออ่ืนๆ ระหวา่งสถาบนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง  ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ . 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ. 2550   ระบุว่า   สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกับ
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Graduate School of 
Engineering Chiba University, Japan  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.17 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลง  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
  Teikyo Heisei University, Japan   
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Teikyo 
Heisei University, Japan   
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Teikyo Heisei 
University, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา แลกเปล่ียนบุคลากร  แลกเปล่ียนขอ้มูลทางวชิาการ และ
การท าวจิยั 
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 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง  ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ . 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ. 2550   ระบุว่า   สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกับ
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลง  ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Teikyo Heisei University, 
Japan   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.18 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
    University of Northern Colorado, U.S.A.   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ      
University of Northern Colorado, U.S.A.    
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
University of Northern Colorado, U.S.A.  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  แลกเปล่ียนนกัศึกษา   
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสาร
แนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ . 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ. 2550   ระบุว่า   สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกับ
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั University of 
Northern Colorado, U.S.A.    
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.19 เร่ือง ขอนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่ 
 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่         โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
    สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายปีการศึกษาละ 
 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 

 
 

150,000.00 
450,000.00 

 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.20 เร่ือง ขออนุมัตแิต่งตั้งคณาจารย์ของวทิยาลัยแพทยศาสตร์ทีเ่คยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน 
 

  เน่ืองจากยงัมีข้อมูลและข้อพจิารณาทีแ่ตกต่างกนั เร่ืองฐานะของอาจารย์ แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ 
สังกดักรมการแพทย์   ทีท่ าการสอนภายใต้ความร่วมมือ   ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิตกบักรมการแพทย์   กระทรวง 
สาธารณสุขในนาม “สถาบันร่วมผลติแพทย์”  ซ่ึงเป็นรูปแบบโรงเรียนแพทย์ทีไ่ม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย 
  มหาวทิยาลัย  จึงขอถอนวาระนี้เพ่ือจะน าประเด็นนีไ้ปช้ีแจงต่อ สกอ. อกีคร้ัง และเม่ือมีข้อยุติอย่างไร 
จึงจะน าเสนอสภามหาวทิยาลยัต่อไป 
 

3.21   เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 2   
  ปีการศึกษา 2558      
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา    ระดบัปริญญาเอก    
ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  จ  านวน  1  คน 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ
รับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   1  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2558 
1.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 

รวม 1 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2550  ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ภาคการศึกษาท่ี 2       
ปีการศึกษา 2558    จ  านวน  1  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 
    คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัย 
    รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีของมหาวิทยาลยัรังสิต   ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอเสนองบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของมหาวทิยาลยัรังสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2559 
                 รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัรังสิต   
และ KPI หลกั 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 KPI. 1 เปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาใหม่ระหวา่งปีการศึกษา 2555-2559 กบัจ านวนนกัศึกษาท่ีเกิดจริง 
แยกเป็นระดบัปริญญาตรี  กบับณัฑิตศึกษา และเป้าหมายจ านวนนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559  ดงัน้ี 
  ปี 2555 นกัศึกษาใหม่ 9,091 คน       ปี 2556 นกัศึกษาใหม่ 9,112 คน  

 ปี 2557 นกัศึกษาใหม่ 10,522  คน    ปี 2558 นกัศึกษาใหม่ 8,998  คน   
 ปี 2559 นกัศึกษาใหม่ 5,197 คน (ณ วนัท่ี 12 มิถุนายน  2559 ทั้งน้ีเป็นตวัเลขนกัศึกษาในภาคการศึกษา

พิเศษ ไม่ใช่ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ซ่ึงจะเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม และจะมีนกัศึกษาเพิ่มข้ึน) 
 

   KPI. 2  เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท า / ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ซ่ึงมหาวทิยาลยัตั้งเป้าหมาย ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
ผลการส ารวจ  ปีการศึกษา 2555 บณัฑิตปริญญาตรีไดง้านท า/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 90.12  ปีการศึกษา 
2556 ร้อยละ 91.35  ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 85.53 
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  KPI. 3 ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต  ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ดา้น 
ไดแ้ก่  1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  3. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร เทคโนโลยี  4. อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  5. ความรู้  6. ทกัษะทางปัญญาโดยผลการส ารวจความพึง
พอใจของนายจา้ง คุณลกัษณะทุกดา้นของบณัฑิตอยูใ่นเกณฑ ์3.84 จากคะแนนเตม็ 5 (ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมาย คือ เกินร้อยละ 
3.50 จากคะแนนเตม็ 5) 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2559  
ไดด้ าเนินการจดัสรรเป็น 6 หวัขอ้ใหญ่ โดยเปรียบเทียบกบัรายรับภาพรวม ดงัน้ี 
1.  เงินเดือนและค่าตอบแทนต าแหน่ง เพิ่มข้ึน 5% จากยอดรายจ่ายปี 2558   โดยจดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็น

ร้อยละ 33.2 ของรายรับ  
2.  ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES  จดัสรรงบประมาณใหร้้อยละ 10.7 ของรายรับ  
3.  งบด าเนินการจดัสรรตาม FTES /ภารกิจ และจ านวนบุคลากร จดัสรรงบประมาณให้ คิดเป็นร้อยละ 25.2 

ของรายรับ  
4.  โครงการทุกประเภท ประกอบดว้ย โครงการพฒันานกัศึกษา บุคลากร  โครงการวิจยั โครงการรับนกัศึกษา 

โครงการซ้ือครุภณัฑ ์จดัสรรใหร้้อยละ 11.5 ของรายรับ  
5.  คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย จดัสรรตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ของรายรับ  
6.  เงินลงทุนในกิจการโรงพยาบาล RSU. Hospital จดัสรรให้ร้อยละ 3.8 ของรายรับ 
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เปรียบเทยีบภาพรวมรายรับ-รายจ่ายปีการศึกษา 2558-2559 
 

 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 
คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณารายละเอยีดตามทีม่หาวทิยาลยั

เสนอแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  เน่ืองจากจ านวนนักเรียนมัธยมปลายลดลง ประกอบกับการขยายจ านวนรับนักศึกษาของมหาวทิยาลยัของรัฐ 

ซ่ึงมีผลกระทบท าให้ยอดรับนักศึกษาหลายสาขาของมหาวทิยาลยัเอกชนลดลง   มหาวิทยาลยัจึงควรมีแผนรองรับ
สถานการณ์ส าหรับอนาคต  ซ่ึงปัจจุบันมหาวทิยาลยัได้เตรียมการแล้วโดยจัดตั้งหน่วยงานช่ือ “สถาบันรังสิตวชิชาลยั” 
เพ่ือจัดการศึกษาระยะส้ัน และการฝึกอบรมส าหรับบุคคลทัว่ไปอนัจะเป็นอกีช่องทางหน่ึงในการเพิม่รายได้แก่มหาวิทยาลยั 
 2. มหาวิทยาลยับางแห่งปรับตัวให้มีบทบาทเป็น Service Provider ซ่ึงรายได้ของมหาวทิยาลยัจะมิได้มาจากค่า
เล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเดียว แต่รายได้มาจากหลายทาง เช่น Professional Development, 
Academic Business. Research และ Innovation  ซ่ึงมหาวทิยาลยัรังสิตกค็วรขยายบทบาทด้านนีด้้วย 
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 3. แม้จ านวนรับนักศึกษาใหม่จะลดลง  แต่มหาวทิยาลยัสามารถดูแลนักศึกษาเก่าเพ่ือลดปัญหาการตกออก โดยปี
การศึกษา 2558 สามารถรักษานักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ร้อยละ 85  ซ่ึงถือว่าเป็นตัวเลขทีด่ี 

4. เร่ืองความพงึพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต  มีข้อสังเกตว่า คุณลกัษณะที่เป็นนามธรรม 4 ด้านของบัณฑิต คือ 
คุณธรรม จริยธรรม / ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ / ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
เทคโนโลยี / อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลัย  คะแนนความพึงพอใจของนายจ้างค่อนข้างสูงคือ 4.09  /  3.91  / 3.87 / 3.87  
(จากคะแนนเต็ม 5)  แต่คุณลกัษณะทีค่่อนข้างเป็นรูปธรรม เช่น ความรู้ /  ทกัษะทางปัญญา  จะได้น้อยกว่า คือ 3.68 / 
3.62  
 
มติคณะกรรมการฯ  ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2559 แล้ว จึงมีมติ 
   อนุมัติ ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมดังนี้ 
    1.  จ านวนนักศึกษารับจริงในปีการศึกษา 2559 เป็นตัวเลข ณ เดือนมิถุนายน  แต่ใน 
   เดือนสิงหาคม  ซ่ึงเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที ่1/2559  จะมีจ านวนนักศึกษาเพิม่ขึน้ 
    2.  การลดลงของจ านวนรับนักศึกษาใหม่ เกดิขึน้ต่อเน่ืองมาหลายปี และหลายสถาบัน 
   กไ็ด้รับผลกระทบแล้ว  ส าหรับมหาวทิยาลัยรังสิต  แม้จะยงัไม่ได้รับผลกระทบทีชั่ดเจน  แต่ก็ 
   จะต้องมีการเตรียมการในระยะยาว เช่น การดูแลการเพิม่-ลดบุคลากร เป็นต้น 
    3.  จากสถิติ เห็นว่าปีการศึกษา 2557  มหาวทิยาลัยรังสิต มียอดรับนักศึกษาสูงทีสุ่ดใน 
   กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แต่แนวโน้มเด็กเกดิน้อยลงมีความชัดเจนยิง่ขึน้    
   มหาวทิยาลัยจึงควรเตรียมการเร่ืองการหารายได้   ซ่ึงรายได้จากค่าหน่วยกติของนักศึกษา  ไม่ 
   ควรเกนิ 80%  อกี 20% ต้องหาจากทางอ่ืน 
    4.  ในอนาคตการหารายได้เพิ่มต้องมองระยะยาวว่ามีหลกัสูตรหรือ Product อะไร 
   ใหม่ๆ  รวมถึงการเพิม่นักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น จีนหรือเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
5.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
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ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงค์ขอต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต  
ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2558   
วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558  คร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558   คร้ังท่ี 4/2558  วนัท่ี 1 กนัยายน 2558   และคร้ังท่ี 
1/2559 วนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ของ  ผศ.ดร.อดิรักษ์       กาญจนหฤทยั   
ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา   นายวิศรุต  เลาะวิถี  ประเมินผลให้
ผ่านได้  เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน ้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายวนัวิชิต บุญโปร่ง  ประเมินผลให้ผา่น
ได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ
ของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง  ของ นายดนุวศั  สาคริก    ประเมินผลให้ผา่น
ได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ
ของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาชีวเคมี   ของ ผศ.ดร.ธเนศ   พงศ์ธีรัตน์  ในการประชุมคร้ังท่ี 1 
วนัท่ี 9 เมษายน 2558  และคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 7 เมษายน 2559  คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและ
คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ
ของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ นายสมบูรณ์  ศุขสาตร  ในการประชุมคร้ังท่ี 1  
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วนัท่ี 22 เมษายน 2559   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เนื่องจากผลงานได้รับการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559  วนัท่ี  
10 พฤษภาคม 2559   ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทาง
วิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมี
รายนามอาจารยท่ี์สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ จ  านวน 1 คน  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
จ  านวน 3 คน  ดงัน้ี 
 - ผศ.ดร.อดิรักษ ์ กาญจนหฤทยั ด ารงต าแหน่ง  รองศาสตราจารย ์
      สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 - นายวศิรุต  เลาะวถีิ ด ารงต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
      สาขาวชิาการสอนอิสลามศึกษา 
 
 - นายวนัวชิิต บุญโปร่ง ด ารงต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
      สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
 -   นายดนุวศั  สาคริก ด ารงต าแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
    สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  รองศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 4 คน ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
จ านวน 1 คน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 3 คน  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง   อ่ืน ๆ 
6.1    เร่ือง ขอเสนอจัดตั้ง สถาบันปฏิรูปประเทศไทย      
   

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบจดัตั้ง สถาบนัปฏิรูปประเทศไทย 
 
ข้อเทจ็จริง 
  เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายของมหาวทิยาลยัในการผลกัดนั  งานวชิาการ   งานวิจยั  การฝึกอบรม
การสร้างแสงสวา่งแห่งปัญญาใหเ้กิดข้ึนกบัเยาวชนและประชาชน  ในการสร้างและพฒันาสังคมธรรมาธิปไตย 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34  ระบุวา่    
“สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  
รวมถึง...... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง   ยบุ   รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้ง สถาบนัปฏิรูปประเทศไทย   ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ผู้อ านวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (นายสุริยะใส  กตะศิลา)  ได้รายงานวสัิยทัศน์  พนัธกจิ ให้ที่
ประชุมทราบเพิม่เติม    โดยสถาบันได้เร่ิมเปิดตัวด้วยการจัดเวท ี “สมัชชาประชาชนเพ่ือการปฏิรูประเทศไทย”   มี
อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต เป็นประธานการประชุม เม่ือวนัอาทติย์ที ่ 5  มิถุนายน  2559  ณ โรงแรมสุโกศล  โดยมี
ประชาชนส่วนต่างๆ กว่า 200 คน  เข้าร่วมการประชุมและน าเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  รวม 18 หัวข้อ  
และในวนัที ่ 30 – 31  กรกฎาคม 2559  จะจัดเวทีระดับชาติเพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอต่อสังคมไทย ณ อาคารนันทนาการ 
มหาวทิยาลัยรังสิต  ซ่ึงคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 3,000 – 4,000 คน 

(รายละเอียดตาม Presentation) 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.2  เร่ือง  ขอน าส่งเล่มรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัรังสิต 

  ตามท่ีส านกังานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัรังสิต ไดร้ายงานต่อสภาฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
สภาฯ คร้ังท่ี 1/2559  ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั
รังสิต ประจ าปีการศึกษา 2557  ซ่ึงท่ีประชุม มีมติอนุมติั ไปแลว้นั้น 
 

  ในการน้ี ทางส านกังานตรวจสอบภายใน จึงไดจ้ดัท าเล่มรายงานฯ ดงักล่าว  เพื่อน ามอบแด่คณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ไวเ้ป็นเอกสารหลกัฐานในการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2557  ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2558   
ค าขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 
2 ปีการศึกษา  2558  จ  านวน  276 คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรอง
วา่มีนกัศึกษา  จ านวน 276 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ/วทิยาลยั 
ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2558 
1.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 15 
2.  คณะเภสชัศาสตร์ 9 
3.  คณะกายภาพบ าบดั 98 
4.  คณะเทคนิคการแพทย ์ 154 

รวม 276 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ใน
สาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  
2558  จ  านวน  276  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2558  และ ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2558  

ค าขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2558   จ  านวน  190  คน 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 190 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2558 
1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 9 
2. สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์ 1 
3. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 7 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3 
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 2 
7. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 9 
8. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     3 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2558 
9. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

12 

10. สาขาวชิาการออกแบบ 12 
11. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 15 
12. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 12 
13. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 4 
14. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 24 
15. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ  1 
16. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 2 
17. สาขาวชิานิติศาสตร์ 17 
18. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 1 
19. สาขาวชิาดนตรี 9 
20. สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก 1 
21. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

14 

22. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 3 
23. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 8 
24. สาขาวชิาบญัชี 5 
25. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 2 
26. สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 11 
27. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 2 

รวม 190 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ใน
สาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 
2558  จ  านวน 190 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.5  เร่ือง  รายงานกจิกรรมพธีิปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 

  มหาวทิยาลยัไดจ้ดังานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวนัอาทิตยท่ี์ 19 มิถุนายน 
2559 ณ อาคารนนัทนาการ วตัถุประสงคเ์พื่อส่ือสารปรัชญา เป้าหมายของมหาวิทยาลยั และสร้างแรงบนัดาลใจแก่
นกัศึกษา โดยใชรู้ปแบบศิลปะการแสดงอนัหลากหลาย เช่น นาฏศิลป์ เพลง ดนตรีเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร 

  มหาวทิยาลยั จึงขอน าบรรยากาศของงาน เสนอต่อกรรมการสภาฯ เพื่อโปรดทราบ 

    (รายละเอียดตาม Presentation) 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 


