
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 3/2559 
วนัพุธที ่  21    กนัยายน   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.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ์  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
12. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
13. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  กรรมการ 
14. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์  กรรมการ 
15. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
16. นายเชิญพร  เตง็อ านวย    กรรมการ 
17. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
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4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
7. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
8. ดร.สมบูรณ์  ศุขสาตร    รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี  
9. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
10. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
11. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
12. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 
13. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 
14. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
15. นายภูมิณวธัน์  ตั้งศรีพูลผล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป 
16. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
17. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
18. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ และ 
       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 
เร่ิมประชุมเวลา  17.40  น. 
 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 1.2.1    เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2558 
ค าขอ 
  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   ไดจ้ดัท าหนงัสือรายงานผลการด าเนินงานและสังเคราะห์มติสภา
มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2558      เป็นรูปเล่มเรียบร้อยแลว้ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรมอบหนงัสือรายงานผลการด าเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต  
ปีการศึกษา 2558  ใหแ้ก่กรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกท่าน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่2  
   ปีการศึกษา 2558   และระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2558  
   (มติเวยีน   คร้ังที ่7/2559) 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก
หลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  และปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 รวมจ านวนทั้งส้ิน 
1,869  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558  
1. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน         4  คน 
2. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน         1  คน 
3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จ านวน         1  คน 
4. คณะนิติศาสตร์  จ านวน         4  คน 
5. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน         2  คน 
6. สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน         5  คน 
7. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จ านวน         2  คน 
    รวม       19  คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558  
1. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน       175  คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน       213  คน 
3. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน                  16  คน 
4. วทิยาลยันิเทศศาตร์  จ านวน       337  คน 
5. คณะศิลปะและการออกแบบ  จ านวน        46  คน 
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6. คณะเทคโนโลยชีีวภาพอาหาร  จ านวน        18  คน 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน      181  คน 
8. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน        73  คน 
9. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จ านวน          6  คน 
10. คณะวทิยาศาสตร์  จ านวน                 73 คน 
11. วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  จ านวน                 72 คน 
12. วทิยาลยันานาชาติ  จ านวน                 31 คน 
13. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน                 152 คน 
14. คณะนิติศาสตร์  จ านวน                 32 คน 
15. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน                 28 คน 
16. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จ านวน                 70 คน 
17. วทิยาลยัดนตรี  จ านวน                 27 คน 
18. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน                 32 คน 
19. คณะบญัชี   จ านวน                 37 คน 
20. สถาบนัการบิน  จ านวน                   6 คน 
21. วทิยาลยันานาชาติจีน  จ านวน                   4 คน 
22. คณะดิจิทลัอาร์ต  จ านวน               194 คน 
23. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน                 27 คน 
         รวม   1,850  คน 
 

 ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งส้ิน    1,869 คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงเรียนเสนอมติเวียน  คร้ังท่ี 7/2559    เร่ือง  ขออนุมติัการ
ใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   
ปีการศึกษา 2558      ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 15  กรกฎาคม  2559 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ         
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่2/2559 
    วนัพุธที ่  22   มิถุนายน  2559 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   คร้ังที ่1/2558   
 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 
   วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลนิิก        

ค าขอ  
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการคลินิก จ านวน 3 คน  

ข้อเทจ็จริง 
เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถและปฏิบติังาน

ดา้นคลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าเพื่อด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
คลินิก จ านวน 3 คน  ดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารยค์ลินิก นพ.วีระศกัด์ิ   ศรินนภากร 
    เวลาในการท างาน 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2535 –  จนถึงปัจจุบนั เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น 
 ต่อมไร้ท่อ 
 ผลงานโดดเด่น 
 - การดูแลรักษาผูป่้วยโรคเบาหวาน ทั้งในเร่ืองการควบคุม การคดักรอง การรักษา 
    ภาวะแทรกซอ้นเฉียบพลนั แผลในผูป่้วยเบาหวาน และการผา่ตดัในผูป่้วยเบาหวาน 
 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก  สาขาวชิาอายุรศาสตร์ 
2.   นพ.สุพรรณ   ศรีธรรมมา 
 เวลาในการท างาน 36 ปี ตั้งแต่ 2523 – ปัจจุบนั  เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น เวชศาสตร์

 ป้องกนัและสังคม 
 ผลงานโดดเด่น 
 - การพฒันาเครือข่ายหอ้งปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนการควบคุมและป้องกนั 
  โรคธาลสัซีเมียของประเทศ 
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 - ระบบประสานงานการตรวจวเิคราะห์และเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันก ทางห้องปฏิบติัการ 
   กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก  สาขาวชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม 

3.   รองศาสตราจารยค์ลินิก พญ.ศิราภรณ์   สวสัดิวร 
 เวลาในการท างาน 36 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2523 – ปัจจุบนั เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกุมารเวชศาสตร์ 
 ผลงานโดดเด่น 
 - ต ารา เร่ือง การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 - ต ารา เร่ือง คุณค่าของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 - ผลงานจ านวนหลายเร่ือง เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
 แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก  สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

 

 ทั้งน้ี     การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย การแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวชิาการคลินิก พ.ศ. 2548   โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัแพทยศาสตร์  (คร้ังท่ี 4/2559  วนัท่ี 4 เมษายน 2559  และ 
คร้ังท่ี 6/2559  วนัท่ี  5 กรกฎาคม  2559) 

2. คณะกรรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต (คร้ังท่ี 7/2559  วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559  
และ คร้ังท่ี 8/2559  วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559) 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  ว่าด้วย การแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549  ข้อ 5
ความว่า ให้คณบดีพิจารณาอาจารยป์ระจ าทางคลินิกท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยค์ลินิก    
รองศาสตราจารย์คลินิก และศาสตราจารย์คลินิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวติัต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ     ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ และเป็นข้อมูลประกอบการพจิารณาของ 
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานงานไปยังวทิยาลยัแพทยศาสตร์ เพ่ือให้จัดท า
ข้อมูลสรุปรายละเอยีดเพิม่เติมในส่วนของ   ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   ความเช่ียวชาญในงานด้านคลนิิก  
งานด้านวจัิย หรือการแต่งต ารา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
  สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลัย  ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

  ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จ านวน     1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. บุญสม เกษะประดิษฐ์ 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ เป็นทุนวิจยัจากภายนอก และผลงานตีพิมพ์ และจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา แผน

วทิยานิพนธ์ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวตักรรมสังคม ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี  6 กรกฎาคม 2559 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2555)   
  วทิยาลยันานาชาติจีน 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยันานาชาติจีน 
 

ข้อเทจ็จริง 
 วิทยาลัยนานาชาติจีน มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  จ  านวน 2  รายวชิา   ดงัน้ี 
 ICC 101 การฟังและการพูดภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3(2-2-5)   
  (Fundamental Chinese Listening and Speaking) 
 ICC 102 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3(2-2-5)  
            (Fundamental Chinese Reading and Writing) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2559  วนัพุธ
ท่ี  6  กรกฎาคม 2559  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมติัขอเปิดรายวิชา  หมวดวิชาเลือกเสรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)   เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
  3.4.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต   คณะบริหารธุรกจิ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต   คณะบริหารธุรกิจ 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.4.2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร์        
    

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.4.3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4.4 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
       

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4.5 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
       

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4.6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) และ  

 สาขาวชิาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  และ สาขาวิชาการจดัการ
ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  สาขาวิชาการจดัการความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.4.7 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม     
 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า   การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.4.8 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 สาขาวชิาระบบสารสนเทศวิสาหกจิ  สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์  สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน  

และ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศ    
และการส่ือสาร  

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ   สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน และ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวสิาหกิจ  สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.4.9   หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลติมีเดีย และสาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์   
 วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  และสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค์ วิทยาลยั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
            
ข้อเทจ็จริง 
  เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
  ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
  ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย   และสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์     
วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.4.10 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย ์ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4.11 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์  คณะวศิวกรรมชีวการแพทย์   
        

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์    

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์   เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4.12 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์  บัณฑิตวทิยาลยั   
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  บณัฑิตวทิยาลยั   
            
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
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สาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  บณัฑิตวทิยาลยั  เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4.13 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์   
  

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์   

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4.14 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์   

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา
จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
  1.  ประเทศไทยยงัมีความต้องการพยาบาลอกีจ านวนมาก การขยายการผลติพยาบาล  
 มีตัวอย่าง กรณีประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับผู้จบปริญญาตรีจากสาขาต่างๆ สามารถเรียน 
 สาขาพยาบาลอกี 2 ปี แล้วออกไปเป็นพยาบาลชุมชน  จึงควรพจิารณาว่าคณะพยาบาลศาสตร์  
 ของมหาวิทยาลยัรังสิต จะท าเช่นนีไ้ด้หรือไม่ 
  2.  ปัญหาการผลติพยาบาลเพิม่ มีข้อติดขัดทีเ่กณฑ์ของสภาการพยาบาลในเร่ืองการ 
 ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  การก าหนดสัดส่วนบางแห่ง 
 1 : 16     บางแห่ง 1 : 20 แต่ประเทศไทยก าหนดที ่ 1 : 8  และมีการออกกฎใหม่เป็น  1 : 6  
 จึงจะสร้างปัญหาอุปสรรคในการผลติพยาบาลอย่างมาก 
 
3.5 เร่ือง ขอปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร จ านวน  4  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง 
1.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

“อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณสมบติัตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตรท่ีเปิด
สอน ซ่ึงมีหนา้ท่ีสอนและคน้ควา้วจิยัในสาขาวิชาดงักล่าว ทั้งน้ีสามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรหลายหลกัสูตรได้
ในเวลาเดียวกนั แต่ตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีอาจารยผ์ูน้ั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตร  “อาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพฒันาหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
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หลกัสูตรตอ้งอยูป่ระจ าหลกัสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา โดยจะเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 
หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ยกเวน้ พหุวทิยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไดอี้กหน่ึง
หลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสามารถซ ้ าไดไ้ม่เกิน 2 คน 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  
2558  ดงัน้ี  

1.1  ปริญญาโท   “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร”   มีคุณวฒิุขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั  “อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร” จ านวนอย่างน้อย 3 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทาง
วชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดย
อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

1.2  ปริญญาเอก    “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร”  มีคุณวฒิุขั้นต ่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
ขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจยั  “อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร” จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน  4 หลกัสูตร  ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะบริหารธุรกิจ    
 2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ 
 3. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  
   (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) วทิยาลยันวตักรรมสังคม    
 4. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม    

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีมติก าหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองการขออนุมัติ MOU  โดยมอบ 
 อ านาจให้มหาวทิยาลยัสามารถท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษาและ
 องค์กรต่างๆ ได้  และเม่ือด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวทิยาลัย เพ่ือทราบต่อไป 
 
3.6  เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั University of Lodz, Poland   
      
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
University of Lodz, Poland   
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
University of Lodz, Poland  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ การท าวิจัย การบรรยาย และการประชุมร่วมกัน การ
แลกเปล่ียนนักวิชาการและนักวิจยั การแลกเปล่ียนนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูล และเอกสารทางวชิาการร่วมกนั  
 2.   สาระส าคญัในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 



29 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั University 
of Lodz, Poland   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7  เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ และบันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นนักศึกษาและบุคลากร ระหว่าง

มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Kajaani University of Applied Sciences, Finland 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาและบุคลากร ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Kajaani University of Applied Sciences, Finland  
  

ข้อเทจ็จริง 
  1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลก 
เปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากร ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Kajaani University of Applied Sciences, Finland  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การแลกเปล่ียนบุคลากร แลกเปล่ียนนกัศึกษา พฒันาหลกัสูตรการศึกษา และการท าวิจยั
ร่วมกนั การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสารทางวชิาการร่วมกนั  และการท าโครงการความร่วมมืออ่ืนๆระหวา่งสถาบนั 
 2.   สาระส าคญัในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาและบุคลากร ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Kajaani University of Applied Sciences, Finland 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8  เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
  University of Applied Sciences Upper Austria, Austria 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
University of Applied Sciences Upper Austria, Austria 
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
University of Applied Sciences Upper Austria, Austria โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ การแลกเปล่ียนบุคลากร 
แลกเปล่ียนนกัศึกษา  และการท าวจิยัร่วมกนั   
 2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
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 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  University of 
Applied Sciences Upper Austria, Austria 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.9  เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
  Thabyay Education Foundation, Myanmar 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Thabyay Education Foundation, Myanmar 
    
ข้อเทจ็จริง 
  1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Thabyay Education Foundation, Myanmar  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   การใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษาพม่าและ 
การร่วมมือทางวชิาการกบัหลกัสูตร    
 2.   สาระส าคญัในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
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 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Thabyay 
Education Foundation, Myanmar 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
  Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), India  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), India  
    
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), India โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

- การท ากิจกรรมทางวชิาการและการวจิยัทางดา้นอายุรเวท 
- การสร้างมาตรฐานทางวชิาการและหลกัสูตรระยะสั้นและกลาง 
- การพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนกิจกรรมทางการวจิยัและนวตักรรม 
 ทางอายรุเวท 
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- การสร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการในดา้นการสอน การท าวจิยั และการพฒันา 
 นโยบายต่างๆ 
- การส ารวจความเป็นไปไดข้องความร่วมมือทางการวิจยั และการสร้างกลยทุธ์เพื่อ

เผยแพร่ผลการศึกษาวจิยัท่ีเสร็จส้ิน 
- การเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือทางอายรุเวท 
- การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การสัมมนา การประชุมทางดา้นอายรุเวท 
- สนบัสนุนการน าระบบอายรุเวทไปใชอ้ยา่งปลอดภยัในประเทศไทย 
- วเิคราะห์จุดแขง็และขอ้แตกต่างสถาบนัท่ีมีโปรแกรมทางวชิาการหรือวิจยัดา้น

อายรุเวท และสนบัสนุนส่งเสริม 
- การดูแลรับผิดชอบในส่วนอ่ืนๆ เช่น การบริการทางคลินิกเพื่อการสาธิตภาคปฏิบติั

ในโรงพยาบาลและศูนยสุ์ขภาพต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมของทางสถาบนัโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ในดา้น

ระยะเวลาและเง่ือนไขของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 2.   สาระส าคญัในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั    Central 
Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), India  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเพิม่เติมว่า แนวโน้มปัจจุบัน จ านวนนักศึกษาในมหาวทิยาลัย 
 จะน้อยลง บางสาขาวชิาอาจไม่มีงานท า แต่การแพทย์แผนไทย, แผนตะวนัออก ยงัมีความต้องการ 
 โดยเฉพาะในชุมชน ปัจจุบันหลายต าบลสามารถจัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย เป็นวสิาหกจิชุมชน 
 (Social Enterprise) ดังน้ันสาขาการแพทย์แผนไทยจึง ยงัเป็นทีต้่องการของชุมชน 
 
3.11 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั 
  North American University, U.S.A. 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั     
North American University, U.S.A.   
  
ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
North American University, U.S.A. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
    -  การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากร 
    -  การท าหลกัสูตร 2+2 ศึกษาในหลกัสูตร Bachelor of Science ในขอบข่ายของ 

Computer Science  และ Business Administration 
    -  การพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร 
    -  การจดัและการเขา้ร่วมการประชุม 
    -  การแลกเปล่ียนขอ้มูล และเอกสารทางวชิาการร่วมกนั 
    - การท าวจิยัร่วม 
    - การรับสมคัรนกัศึกษา 
    -  การเทียบโอนหน่วยกิต 
 2.   สาระส าคญัในร่างบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั   North 
American University, U.S.A. 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทปีระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.12 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั  University of Burgundy, 

Dijon, France 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
University of Burgundy, Dijon, France 
ข้อเทจ็จริง 

1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
University of Burgundy, Dijon, France  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

 -  การแลกเปล่ียนอาจารย ์บุคลากรทุน และผูบ้ริหาร 
 -  การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
 -  การร่วมกนัพฒันาหลกัสูตร 
 -  การพฒันาหลกัสูตรการวิจยั 
 -  การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสารทางวชิาการร่วมกนั 
 -  โครงการความร่วมมืออ่ืนๆระหวา่งสถาบนั   

   2.   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  University 
of Burgundy, Dijon, France 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.13 เร่ือง การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือด้านวชิาการ และศิลปวฒันธรรม ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต 

 กบั เทศบาลต าบลเขมราฐ จังหวดัอุบลราชธานี 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และศิลปวฒันธรรม 
ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั เทศบาลต าบลเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 
    

ข้อเทจ็จริง 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และศิลปวฒันธรรม 
ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั เทศบาลต าบลเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

1. ความร่วมมือดา้นวชิาการ 
พฒันาโครงการวจิยั การให้ทุนการศึกษา การจดัสัมมนา การบรรยาย การน าเสนอผลงาน การ

ฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้กบับุคลากรของเทศบาลต าบล
เขมราฐ รวมทั้งโอกาสในการไดรั้บทุนจากเทศบาลต าบลเขมราฐ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายรวมทั้งบุคคล
ทัว่ไป ทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน 

2. ความร่วมมือดา้นทรัพยากร 
เอ้ือให้มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัเท่าท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงรวมถึงการแลกเปล่ียนผูท้รงคุณวุฒิในการ

บรรยายทางวิชาการ ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนการใช้พื้นท่ีจดักิจกรรม เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม
ดา้นวชิาการและสังคม หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกนั 
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   สาระส าคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550   ระบุว่า  สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นวชิาการ และศิลปวฒันธรรม ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต กบั เทศบาลต าบลเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมดังนี้ 
  1.  ปัจจุบันมหาวทิยาลัยรังสิต ยงัมีความร่วมมือกบัท้องถิ่นหลายแห่ง เช่น MOU กบั 
 เทศบาลเมืองน่าน  เพ่ือช่วยเหลือท้องถิ่นทางด้านวชิาการ  การวจัิยและอกีหลายสาขาวิชา 
   นอกจากนี ้  ยงัมีความสัมพนัธ์   และความช่วยเหลือด้านการเกษตรกบัท้องถิ่นในจังหวัด 
 ยะลา    สตูล อกีด้วย 
  2.  ปัจจุบันมี 4 องค์กรได้ลงนามความร่วมมือในการร่วมกนัพฒันาท้องถิ่น  ได้แก่  
 กรมการพฒันาชุมชน,  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน(พอช.)   
 และ สสส.  ถ้ามหาวทิยาลยัรังสิตสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายนีด้้วยกจ็ะเป็นประโยชน์
 ยิง่ขึน้ 
 
3.14 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2    
  ปีการศึกษา 2558      
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  จ  านวน  24  คน 
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ข้อเทจ็จริง 
 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  24  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2558 

1.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 5 

2.  สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 8 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 8 

4.  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 

5.  สาขาวชิาการศึกษา 2 

รวม 24 
 

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

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 2      
ปีการศึกษา 2558  จ  านวน  24  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.15 เร่ือง ขออนุมัติเพิม่ภาษาทีใ่ช้ในการเรียนการสอน ของหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
  (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบริหารธุรกจิ      
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ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเพิ่มภาษาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ      
 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอเพิ่มภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน ของหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  ดงัน้ี 
  เดิม ภาษาท่ีใช ้  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  
  ใหม่ ภาษาท่ีใช ้  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน  

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อเสนอ  
 เห็นควรอนุมัติการขอเพิ่มภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  (ฉบับปี  พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
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ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม คร้ังท่ี 
2/2558   วนัท่ี 28 เมษายน 2558    คร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558   คร้ังท่ี 4/2558  วนัท่ี 1 กนัยายน 2558   
และคร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559 และคร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อต าแหน่ง
ทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ    จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชาดนตรี  ของ  ผศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุน้ ประเมินผลให้
ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  ของ นายสุทศัน์  ปาละมะ
ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  ของ นางสาววารินทร์  บินโฮเซ็น   
ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเคมี    ของ นายสุพฒัน์  มูลสิน    ประเมินผลให้
ผา่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเคมี ของ  นายสุเทพ  มงคลเลิศลพ  ประเมินผล
ให้ผ่านได้  เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส าน ักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
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 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   ของ  นายยุทธนา   
ปิติธีรภาพ  ประเมินผลให้ผ่านได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.7  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ   จริยธรรม  
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาปรสิตวิทยา    ของ    นางสาวลดาวลัย ์   
วศินปิยมงคล  ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.8  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ของ  นายอภิรักษ์ สกุลปักษ ์      
ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 2.9  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ของ  นายทศธน  จรูญรัตน์  
ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ของ  นายจิระพรชัย  สุขเสรี  
ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 2.11  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสังคมวิทยา  ของ  นายอาจยุทธ  เนติธนากูล 
ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 2.12  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ  นายส าราญ  แสงเดือนฉาย 
ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
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 2.13  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ของ    นายสมบูรณ์  
เอนกฤทธ์ิมงคล    ประเมินผลให้ผ่านได้   เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559  
วนัท่ี  9 สิงหาคม 2559   ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   
โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควร   ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์    จ  านวน   1 คน     และ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 12 คน ดงัน้ี 
 - ผศ.ดร.วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้ ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาดนตรี 
 - นายสุทศัน์  ปาละมะ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต   
 - นางสาววารินทร์   บินโฮเซ็น ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
 -   นายสุพฒัน์  มูลสิน     ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเคมี     
 -   นายสุเทพ  มงคลเลิศลพ   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเคมี 
 -   นายยทุธนา   ปิติธีรภาพ   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
 -   นางสาวลดาวลัย ์วศินปิยมงคล ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาปรสิตวิทยา   
 -   นายอภิรักษ ์สกุลปักษ ์       ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์   
 -   นายทศธน  จรูญรัตน์   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์   
 -   นายจิระพรชยั  สุขเสรี   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์   
 -  นายอาจยทุธ  เนติธนากูล ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาสังคมวทิยา 
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 -   นายส าราญ  แสงเดือนฉาย ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
 -  นายสมบูรณ์  เอนกฤทธ์ิมงคล ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการแต่งตั้งอาจารย ์13 คน         ด ารงต าแหน่ง      
รองศาสตราจารย ์จ านวน 1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 12 คน     ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้   และ
เสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.2 เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการประจ าสถาบนั 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองด้วย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่   ทองใหญ่  กรรมการในคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ไดข้อลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการชุดดงักล่าว เน่ืองจากมี
ปัญหาดา้นสุขภาพประกอบกบัคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยั         ซ่ึงมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 3 ปี จะส้ินสุดลงในวนัท่ี 20  พฤศจิกายน 2559 
 ดงันั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550   มาตรา 36, 37 และ 38  ได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
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วิชาการ  ซ่ึงมีหนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั  โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งสามปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกไดน้ั้น 
 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัฯ  จึงขออนุมติัแต่งตั้งประธานกรรมการ ซ่ึงตอ้งแต่งตั้งจากกรรมการสภา
สถาบนั  และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  มหาวิทยาลยัฯไดพ้ิจารณาเลือกจากบญัชีผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง   ทางวิชาการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
และมีความครอบคลุมวทิยาลยั/คณะและสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัฯ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
  1.   ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   ประธานกรรมการ 
  2.   ศาสตราจารย ์ดร.มนู  วลัยะเพช็ร์   กรรมการ 
  3.   ศาสตราจารย ์เสนาะ   ติเยาว ์    กรรมการ 
  4.   ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
  5.   ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.คุณกญัดา  ธรรมมงคล กรรมการ 
  6.   ศาสตราจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ   ประพิณมงคลการ  กรรมการ 
  7.   ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 
  8.   ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา เวสารัชช์   กรรมการ 
  9.   ศาสตราจารย ์วโิชค  มุกดามณี   กรรมการ 
 10.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  เลขานุการ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
  พระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  
มาตรา 36  ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการประจ าสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 
    -  ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภาสถาบนัแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบนั 
    -  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่หกคน
แต่ไม่เกินสิบสองคน 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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4.3   เร่ือง  ขออนุมัติเปลีย่นช่ือสาขาวชิาในการด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิาในการแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์  จ านวน 2 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
1.    มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2559  วนัท่ี 23 

 มีนาคม 2559  แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 2 คน  
- นางสาววชิญาณี  โอชา ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาสังคมศาสตร์   
- นายสัญญพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาสังคมศาสตร์   

2.   ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งหนงัสือขอใหม้หาวทิยาลยัรังสิตทบทวนเร่ือง 
การแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของ นางสาววิชญาณี  โอชา  และนายสัญญพงศ์  ล่ิมประเสริฐ  ซ่ึงมหาวิทยาลยั
รังสิตอนุมติัให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาสังคมศาสตร์   แต่เน่ืองดว้ยสาขาวิชาสังคมศาสตร์
เป็นชื่อกลุ่มสาขาวิชาที่จ  าแนกตาม ISCED  ซ่ึงประกอบด้วยสาขาวิชาเช่ียวชาญ     ต่าง ๆ  จ  าแนกย่อยอีก  
ดงันั้น  มหาวิทยาลยัรังสิตสมควรด าเนินการแต่งตั้งให้อาจารยท์ั้ง 2 คน  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีแสดงถึง
ความเช่ียวชาญและมีความสอดคล้องกบัผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 3.  คณะกรรมการการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2559  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2559  พิจารณาหนงัสือจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเด็นดงักล่าว
ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
 3.1   กรณีผลงานวิจัย เร่ือง  Identity Diversification Among Transgender Sex Workers in 
Thailand’s Sex Tourism Industry, SEXUALITIES: The Study of Society and Culture  และบทความทางวิชาการ
เร่ือง  Indigenous Roots of FEMINISM: Culture, Subjectivity and Agency' by Jasbir Jain  เป็นผลงานก่อนนางสาว
วิชญาณี  โอชา  จะไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการนั้น  มหาวิทยาลยัฯ ตรวจสอบแลว้พบว่าช่วง
ระยะเวลา 2012 (พ.ศ. 2555) นางสาววิชญาณี  โอชา ด ารงต าแหน่งอาจารยพ์ิเศษวิทยาลยันวตักรรมสังคม 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
  3.2  ผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการเห็นชอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิให้ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ตรวจสอบแลว้พบวา่  ผลงานทางวิชาการนั้น เป็นผลงานดา้นสังคมศาสตร์ท่ีแสดงความรู้และความ
เช่ียวชาญดา้นสังคมวิทยา  ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ ดงัน้ี 

- นางสาววชิญาณี  โอชา  จากเดิม   ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
      สาขาวชิาสังคมศาสตร์     
      เปล่ียนเป็น   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาสังคมวทิยา 
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- นายสัญญพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ  จากเดิม   ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
      สาขาวชิาสังคมศาสตร์     
      เปล่ียนเป็น   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาสังคมวทิยา 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตด าเนินการเปล่ียนช่ือสาขาวิชาในการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารยท์ั้ง 2 คน   ดังกล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ  การ
อุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง     อ่ืนๆ 
5.1    เร่ือง ขอเสนอจัดตั้งคณะวศิวกรรมชีวการแพทย์ 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบจดัตั้ง คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานทางดา้นวศิวกรรมชีวการแพทยใ์หส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยเีศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   มาตรา 34  
ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง..... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง   ยบุ   รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้ง  คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต  ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีมติก าหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองการขออนุมัติต่อสภาในเร่ืองการจัดตั้ง 
    ยุบ   รวม  หรือการแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งทีต้่องขออนุมัติจากสภามหาวทิยาลยั  โดยให้ 
  มหาวทิยาลัยออกค าส่ังแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได้ตามทีเ่ห็นควรเพ่ือประโยชน์และความ 
  จ าเป็นในการบริหารงาน แล้วจึงน าเร่ืองมาขออนุมัติต่อสภาต่อไป 
 
5.2    เร่ือง ขอเสนอจัดตั้ง และยุบ หน่วยงาน (ส านักงานการตลาด และศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง) 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบ ยบุส านกังานการตลาด  ยบุศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง  จดัตั้ง
สถาบนัรังสิตวชิชาลยั  สังกดัฝ่ายบริหาร 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม  จึงใหป้รับ
โครงสร้างโดยยบุและจดัตั้งหน่วยงาน  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ยบุส านกังานการตลาด  และใหฝ่้ายแนะแนวและรับนกัศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบภาระงานเดิมของ
ส านกังานการตลาด 
 2.  ยบุศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง 
 3.  จดัตั้งสถาบนัรังสิตวชิชาลยั  สังกดัฝ่ายบริหาร 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   มาตรา 34  
ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง..... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง   ยบุ   รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้ง  และยบุ  หน่วยงาน  ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.3    เร่ือง ขอเสนอยุบรวมหน่วยงาน (ส านักงานรับนักศึกษานานาชาติและส่ือสารระหว่างประเทศ และ 

  ศูนย์บริการนานาชาติ) 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบยบุรวมส านกังานรับนกัศึกษานานาชาติและส่ือสารระหวา่ง
ประเทศ  และศูนยบ์ริการนานาชาติเขา้ดว้ยกนั  และใชช่ื้อวา่   “ส านักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ” 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม  จึงใหป้รับโครงสร้าง 
โดยยบุรวมส านกังานรับนกัศึกษานานาชาติและส่ือสารระหวา่งประเทศ และศูนยบ์ริการนานาชาติเขา้ดว้ยกนั  และใช้
ช่ือวา่   “ส านักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ” 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   มาตรา 34  
ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง..... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง   ยบุ   รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติั ยบุรวมหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.4    เร่ือง ขอเสนอยุบรวมหน่วยงาน (ศูนย์ข่าว RSU News และสถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วสิดอม ทวี)ี 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอความเห็นชอบยบุรวมศูนยข์่าว RSU News    และสถานีโทรทศัน์  อาร์เอสย ู
วสิดอม ทีว ี และใชช่ื้อวา่   “อาร์เอสยู วสิดอม ทวี”ี 
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ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม  จึงใหป้รับโครงสร้าง 
โดยยบุรวมศูนยข์่าว RSU News    และสถานีโทรทศัน์ อาร์เอสย ูวสิดอม ทีว ี     เขา้ดว้ยกนัและใชช่ื้อวา่    “อาร์เอสยู 
วสิดอม ทวี”ี 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   มาตรา 34  
ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง..... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง   ยบุ   รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติั ยบุรวมหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.5    เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี 
 

ข้อเทจ็จริง 
  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัรังสิตเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ท่ีสุด  และขอบเขตดา้นเทคโนโลยี
ไดข้ยายความส าคญัมากข้ึน รวมถึงมีส่วนช่วยในทุกๆ ดา้นของมหาวทิยาลยั จึงใหแ้ต่งตั้ง ดร.สมบูรณ์  ศุขสาตร  
ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   มาตรา 34  
ระบุวา่    “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง..... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง   ยบุ   รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
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ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.6    เร่ือง แจ้งเพ่ือโปรดทราบ (วทิยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ) 
 

ข้อเทจ็จริง 
  เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ  มหาวทิยาลยัรังสิตจึงเห็นควรแต่งตั้งให ้ 
นายวรีะศกัด์ิ  โควสุรัตน์  ด ารงต าแหน่ง อธิการ วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 
  ทั้งน้ี ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
5.7    เร่ือง แจ้งเพ่ือโปรดทราบ (การด าเนินโครงการพฒันามหาวทิยาลยัรังสิตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
  สร้างเสริมสุขภาพ “RSU Healthy Campus”) 
 

  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ ไดร้ายงานท่ีประชุม
ทราบเร่ือง การด าเนินโครงการพฒันามหาวทิยาลยัรังสิตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้มหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ “RSU  
Healthy Campus”   ดงัน้ี 

ความเป็นมาของโครงการ 
มหาวทิยาลัยรังสิตกบัการพัฒนาสู่การเป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ 

  นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  มหาวทิยาลยัรังสิตไดด้ าเนินโครงการพฒันามหาวทิยาลยัสู่การเป็น
มหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนบางส่วนจากกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ในปี พ.ศ. 2553-2559  มหาวทิยาลยัรังสิตไดรั้บสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ใหด้ าเนินการ “โครงการพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต สู่การเป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ”  
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหม้หาวทิยาลยัมีนโยบายสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 7 ดา้น  ไดแ้ก่ การลด  ละ  เลิก 
บุหร่ี  สุรา  และส่ิงเสพติด  อาหารและโภชนาการปลอดภยั  การป้องกนัอุบติัเหตุจากจราจร  การออกก าลงักาย
และการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ความรักและเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั  การพฒันาการแกไ้ขปัญหาทางจิตใจ 
การปรับตวัทางสังคม และการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยผา่นกระบวนการพฒันา
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หลกัสูตร  การท ากิจกรรม การเรียนการสอน  การศึกษาวจิยั  และพฒันานวตักรรม  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่ 
อาจารย ์  นกัศึกษา  และบุคลากรของมหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดี  รวมทั้ง
มหาวทิยาลยัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและเอ้ือต่อสุขภาพ 
 

กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ 
การด าเนินโครงการมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพอยูภ่ายใตก้รอบแนวคิด  5 ดา้น ดงัน้ี 

 1.   นโยบายและแผนงานมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting University) 
 2.  พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา  คณาจารย ์ และบุคลากร  ดูแลสุขภาพตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน 
 3. ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  กิจกรรมนกัศึกษาและการวจิยัเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 4. พฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน - ภายนอก องคก์รและท่ีท างานใหเ้อ้ือต่อสุขภาพ 
 5. การบริการวชิาการสู่สังคม  พฒันากระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  สรรคส์ร้างชุมชนสุขภาพ 
 

การด าเนินกจิกรรม 
  เพื่อมุ่งหวงัให้เกิดการสร้างวฒันธรรมสร้างเสริมสุขภาพอยา่งย ัง่ยนื กิจกรรมต่างๆ จึงด าเนินไป
ในลกัษณะท่ีทุกฝ่ายในมหาวทิยาลยัมีส่วนร่วม  มีความหลากหลาย  และบูรณาการเขา้กบัระบบและกลไก  ภารกิจ
ปกติของนกัศึกษา  อาจารย ์และหน่วยงาน ดงัน้ี 
 1. การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา  คณาจารย ์ และบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพ 
 2. การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  และการวิจยัเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 3. การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน – ภายนอกองคก์ร และท่ีท างานใหเ้อ้ือต่อสุขภาพ 
 4. การบริการวชิาการสู่สังคม พฒันากระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัสรรคส์ร้างชุมชนสุขภาพ 
 

   ทั้งน้ี มีกิจกรรมเนน้หลกั  2 เร่ือง คือ 
 1. การมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยัปลอดบุหร่ี 
 2. การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
  ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า หากสามารถสร้างตัวช้ีวดัสุขภาพได้ กจ็ะช่วย 
  กระตุ้นส่งเสริมจิตส านึก และความพยายามในการดูแลพัฒนาสุขภาพ  เช่น วดัความแข็งแรง 
  ของร่างกายหรือวดัความสูญเสีย และการประหยดัทางเศรษฐกจิ เช่น เม่ือบุคลากรสุขภาพดี   
  วนัลาป่วยกล็ดลง,    ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกล็ดลง เป็นต้น 
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5.8   เร่ือง แจ้งเพ่ือโปรดทราบ (ความร่วมมือระหว่าง Yunnan Tus Industry and Commerce Development 
  Co., Ltd (บริษัทในเครือ Tus Holdings)  กบัมหาวทิยาลัยรังสิต) 
 

  สถาบนัจีน-ไทย ฝ่ายการต่างประเทศ ไดเ้สนอรายงานความร่วมมือระหวา่ง Yunnan Tus 
Industry and Commerce Development Co., Ltd (บริษทัในเครือ Tus Holdings) กบัมหาวทิยาลยัรังสิต ดงัน้ี 

สถานะของ Tus Holdings 
  บริษทั ทสั-โฮลด้ิง (Tus Holdings Co.,Ltd.) เป็นบริษทัภายใตม้หาวทิยาลยัชิงหวั (Tsinghua 
University) ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าของประเทศจีน  โดยบริษทั Tus – Yunnan เป็นบริษทัในเครือ  มีหนา้ท่ี
ดูแลธุรกิจดา้นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ธุรกิจดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ  ธุรกิจดา้นเทคโนโลย ี  ธุรกิจดา้น
พลงังานทดแทน  และธุรกิจทางดา้นการศึกษา 

มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Tus – Yunnan 
  Tus Holding มาเยอืนมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นคร้ังแรกในเดือนธนัวาคม 2558  โดยการแนะน าจาก
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในปี พ.ศ. 2559 ผูบ้ริหารจากวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ของ
มหาวทิยาลยัรังสิต (ศาสตราจารย ์ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ)  เดินทางไปดูพื้นท่ีโครงการ Kunming South Railways 
Station – West Plaza ตามค าเชิญของ Tus Yunnan  (มิถุนายน 2559) 
  เดือนสิงหาคม 2559 Mr. Chen Yu รองประธานบริษทั Tus Holding และกรรมการผูจ้ดัการของ 
Tus Yunnan ไดเ้ดินทางมาเยือนมหาวทิยาลยัรังสิต 
 

  การเดินทางมาเยอืนคร้ังน้ี ไดมี้การเจรจาถึงส่ิงท่ีจะร่วมมือกนักบัมหาวทิยาลยัรังสิต ดงัน้ี 
 1. นอกจากความสนใจดา้นการตั้งคลินิกและศูนยว์จิยัดา้นการแพทยแ์ผนตะวนัออกท่ี Kunming South 
Railways Station-West Plaza แลว้ ยงัสนใจเชิญชวนใหม้หาวทิยาลยัรังสิตเปิดคลินิกทนัตกรรมดว้ย 
 2. ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจากโครงการลงักาสุกะและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
จะน าเขา้สู่ระบบของ Tus Space ในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากประเทศไทยในตลาดประเทศจีน โดยระบบ
ออนไลน์ 
 3. โครงการ Tus Space (ประเทศไทย) เร่ิมตน้ท่ี ศาลากวนอิม (ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป) แต่ยงัตอ้งการ
พื้นท่ีอีกประมาณ 1,000-1,200 ตร.ม. ในการด าเนินโครงการ 
 4. Tus Yunnan สนใจท่ีจะเขา้ร่วมถือหุ้นใน RSU International Hospital ทั้งน้ี ยงัยนิดีท่ีจะสนบัสนุน
ผลงานวจิยัดา้นการรักษามะเร็งท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยต่ีางๆ ของบริษทัในเครือใหก้บัโรงพยาบาลเพื่อเป็นการ
ต่อยอดดา้นการแพทยแ์ผนตะวนัออกให้เขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
 5. เชิญอธิการบดีเยือน Tus Yunnan เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพอนัดีก่อนจะไดมี้ความร่วมมือในเชิงลึก
ต่อไป 
   และล่าสุด เม่ือวนัท่ี  11 – 15 กนัยายน 2559  ศาสตราจารย ์ ดร.กฤษณา  ไกรสินธ์ุ  อธิการ
วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก และผูบ้ริหารสถาบนัจีน-ไทย   มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดเ้ดินทางไป Kunming,  
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Tengchong,  Baoshan  มณฑลยนูาน และ Nanchang มณฑลเจียงซี  ประเทศจีน เพื่อศึกษาพื้นท่ีปลูกสมุนไพร  
ศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุ แหล่งฝึกอบรมบุคลากร  บ่อน ้าแร่  โรงงานผลิตยา  และโรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง 
 
  มหาวทิยาลยั จึงขอเรียนเสนอใหค้ณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต  เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
5.9    เร่ือง แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต  ส านกังานตรวจสอบภายใน   
ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน  ขอเสนอ เร่ือง “แผนการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2559”  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ย  4 ดา้น คือ 

 1. การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Audit) 
 2. การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) 
 3. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 4. การตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit) 

แนวทางการตรวจสอบ 
 1) การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Audit) และ 
 2) การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) 
   - ส านกังานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบโดยศึกษาขอ้มูลจาก คู่มือการบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายในระดบัหน่วย  ซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัหน่วย 
   - กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
 3) ขอบเขตการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
  3.1 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit) 
    ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัภายใตม้าตรฐาน COBIT 4.1 ของฝ่าย
เทคโนโลย ี โดยอาศยัการสัมภาษณ์  การตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  การตรวจสอบตามระบบงาน (Walk through) 
เป็นตน้ 
    ในปีการศึกษา 2559  เป็นปีการศึกษาแรกท่ีมีการขยายการตรวจสอบภายในส าหรับระดบั
คณะวชิา / หน่วยงาน  ดงันั้นจึงท าการก าหนดคณะวชิา / หน่วยงานน าร่อง  จ  านวน  8 คณะวชิา ไดแ้ก่ 
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 1. คณะทนัตแพทยศ์าสตร์    2. คณะเภสัชศาสตร์    
 3. คณะนิติศาสตร์    4. วทิยาลยัรัฐกิจ    
 5. คณะบริหารธุรกิจ     6. วทิยาลยันานาชาติจีน    
 7. วทิยาลยัดนตรี     8. วทิยาลยันวตักรรมเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ และอาหาร 
ฝ่ายจ านวน  3 ฝ่าย  ไดแ้ก่ 
 1. ฝ่ายวชิาการ  2. ฝ่ายบริหาร 
 3. ฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
โดยมุ่งเนน้การน าระบบควบคุมภายในมาใชเ้พื่อพฒันางานขององคก์รใหมี้การสร้างคุณค่าเพิ่มข้ึน (Value Added) 
 4) การตรวจสอบดา้นการบริหารจดัการ (Management Audit) 
   การด าเนินการโดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  และรายงานของหน่วยรับตรวจ  ไดแ้ก่ 
    1) แผนกลยทุธ์ / แผนพฒันา / แผนปฏิบติัการของหน่วยรับตรวจ รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปี ขอ้มูลโดยส านกังานวางแผน 
    2) รายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ขอ้มูลโดยส านกังานประกนัคุณภาพ 
    3) ผลประเมินธรรมาภิบาลและภาวะผูน้ าของคณบดี  ขอ้มูลโดยฝ่ายบริหารบุคคล 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    ประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต     (ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั   
มาตงัคสมบติั) ไดร้ายงานเพิ่มเติมวา่ ในเร่ืองขอ้มูลยงัมีปัญหาความไม่เช่ือมโยงของขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานคณะ
กบัส่วนกลาง  ท าใหข้อ้มูลยงัขาดความสมบูรณ์  แต่ขณะน้ีมหาวทิยาลยัอยูร่ะหวา่งปรับปรุงและพฒันาระบบ
สารสนเทศ  ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาน้ี   ท าใหข้อ้มูลเป็นระบบ   รวดเร็ว   เพื่อช่วยในการตดัสินใจไดดี้ข้ึน   และในการ 
ท างานของคณะกรรมการฯ ซ่ึงไดท้  าติดต่อมาหลายปี พบวา่ความเขา้ใจและความร่วมมือของบุคลากรกบัคณะกรรมการ  
มีการพฒันามากข้ึน 
   
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบมหาวทิยาลัยรังสิต ประจ าปี 
  การศึกษา 2559  ทีค่ณะกรรมการฯ เสนอ 
 
5.10    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2558   และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  

 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา    ระดบัปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาท่ี 2      ปีการศึกษา  2558      และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559   จ  านวน  1,197 คน 
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ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  1,197  คน   ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/วทิยาลยั 
ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2558 
ภาคฤดูร้อน  

/2559 
รวม 

1.  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 21 22 
2.  คณะศิลปะและการออกแบบ 156 45 201 
3.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 24 24 
4.  คณะเภสชัศาสตร์ - 6 6 
5.  คณะกายภาพบ าบดั - 15 15 
6.  คณะเทคนิคการแพทย ์ - 1 1 
7.  คณะทศันมาตรศาสตร์ - 5 5 
8.  คณะวทิยาศาสตร์ - 29 29 
9.  คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ - 6 6 
10.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ - 75 75 
11.  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร - 41 41 
12.  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ - 2 2 
13.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 33 33 
14.  คณะดิจิทลัอาร์ต - 11 11 
15.  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ - 286 286 
16.  คณะบริหารธุรกิจ - 141 141 
17.  คณะศิลปศาสตร์ - 157 157 
18.  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ - 48 48 
19.  คณะนิติศาสตร์ - 10 10 
20.  คณะเศรษฐศาสตร์ - 4 4 
21.  วทิยาลยัดนตรี - 8 8 
22.  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม - 9 9 
23.  คณะบญัชี - 21 21 
24.  สถาบนัการบิน - 24 24 
25.  วทิยาลยันานาชาติ - 7 7 
26.  คณะรัฐศาสตร์ - 3 3 
27.  วทิยาลยันานาชาติจีน - 8 8 
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คณะ/วทิยาลยั 
ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2558 
ภาคฤดูร้อน  

/2559 
รวม 

รวม 157 1040 1197 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550     ระบุวา่       "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร    อนุปริญญา     ปริญญาหรือ 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา  2558   และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จ านวน  1,197  คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.11    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2558   ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559  
  และภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2559  

 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต      ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท             
ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2558   ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559  และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  
จ  านวน  133  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 133 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2558 
ภาคฤดูร้อน  

/2559 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2559 
รวม 

1. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 - - 1 
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ - 2 - 2 
3. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ  - 1 - 1 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2558 
ภาคฤดูร้อน  

/2559 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2559 
รวม 

4. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ - 54 - 54 
5. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ - 15 - 15 
6. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ - 4 - 4 
7. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ - 3 - 3 
8. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ - 4 - 4 
9. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม - 4 - 4 
10. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   
      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

- 1 - 1 

11. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ - 2 - 2 
12. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 5 - 5 
13. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง - 9 - 9 
14. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง   
      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

- 1 - 1 

15. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 1 - 1 
16. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม - 3 - 3 
17. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน - 10 - 10 
18. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา - 2 - 2 
19. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา - 8 - 8 
20. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ - 3 - 3 

รวม 1 132 - 133 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550       ระบุวา่      "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร     อนุปริญญา        ปริญญาหรือ  
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท    ภาคการศึกษาท่ี  2   
ปีการศึกษา  2558   ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559  และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  133  คนตาม
รายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.12 เร่ือง  ก าหนดการทูลเกล้าถวายปริญญาบัตรดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมารี 
  ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต ไดมี้หนงัสือกราบทูลขอใหค้ณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต และ
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิตเขา้เฝ้า เพื่อทูลเกลา้ฯ ถวายฉลองพระองคค์รุย  ปริญญาบตัรดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิทองค า สาขาการทูตและการต่างประเทศ  และขอพระราชทานพระราชวโรกาสฉายพระรูปทรงครุยกบัผูเ้ขา้
เฝ้าถวายความจงรักภกัดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

  ในการน้ี พระองคท์่านไดพ้ระราชทานพระราชวโรกาสใหเ้ขา้เฝ้าฯ   ในวนัพฤหสับดีท่ี   2    มีนาคม  
2560   เวลา 09.30 น.  ณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
5.13 เร่ือง  อ่ืนๆ (เพิม่เติม) 
  กรรมการสภามหาวทิยาลยั ไดต้ั้งขอ้สังเกต เร่ือง รายงานผลการสอบเพื่อวดัความรู้ 
ความสามารถทัว่ไป เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ประจ าปี 2558  ของส านกังาน ก.พ.  โดยตวัเลขแสดงใหเ้ห็น
วา่คะแนนการสอบของบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต  ระดบัปริญญาตรี มีค่าสูงกวา่ค่าเฉล่ีย  แต่ในระดบัปริญญาโท  
จะมีคะแนนต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  ซ่ึงอาจเป็นปัญหาดา้นภาษาองักฤษ 
 

  จึงฝากใหม้หาวทิยาลยัน าไปพิจารณาศึกษาต่อไป 
 
เลกิประชุมเวลา  18.50  น. 
 

 
 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 
   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 


