
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2560 
วนัพุธที ่  21   มิถุนายน   2560 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

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

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
3. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
4. นายเชิญพร  เตง็อ านวย    กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
4. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
6. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
7. ดร.สมบูรณ์  ศุขสาตร    รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายRSU Cyber University 
10. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
12. นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
13. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 
14. ศาสตราจารยภิ์ชาน ดร.เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง  ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
15. นางเบญจา  สันติธนานนท ์   ผูอ้  านวยการส านกังานงบประมาณ 
16. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
17. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 
       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
18. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ 
       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 

 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาที ่2    
   ปีการศึกษา 2559  (มติเวยีน คร้ังที ่2/2560) 
 

เน่ืองดว้ย   ในภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2559    มีนกัศึกษาสาขาวชิาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 
เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และ
น าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบ 
ทวภิาค รวมจ านวนทั้งส้ิน  155 คน 
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เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2560   เร่ือง  ขออนุมติั
การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2559   ต่อท่าน
กรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 2/2560  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2559    ต่อสภามหาวทิยาลยั   
เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ทั้งนี ้กรรมการสภามหาวทิยาลยั ได้อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาที ่2    
  ปีการศึกษา 2559  (มติเวยีน คร้ังที ่3/2560) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก
หลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2    ปีการศึกษา 2559    รวมจ านวนทั้งส้ิน 
261  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2     ปีการศึกษา 2559  

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จ านวน        96  คน 
2. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน        17  คน 
3. คณะเทคนิคการแพทย ์  จ านวน               148  คน 
         รวม      261  คน 
 
  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2546    
แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2560    เร่ือง ขอ
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อนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2559      ต่อท่าน
กรรมการสภามหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2560  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2559    ต่อสภามหาวทิยาลยั   
เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ทั้งนี ้กรรมการสภามหาวทิยาลยัได้อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่1/2560 
 วนัพุธที ่  21   มีนาคม  2560 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    
 คร้ังที ่1/2560       โดยมีข้อแนะน าเร่ืองการบันทกึรายงานการประชุม ดังนี้ 
 1.   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ กรณีขอมติเวยีน  ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัได้อนุมัติแล้ว   ในรายงาน
  การประชุม  จึงไม่ต้องระบุวันทีอ่นุมัติ  เพียงระบุในรายงานว่าสภาได้อนุมัติแล้ว และ
  น าเรียนทีป่ระชุมกรรมการสภา เพ่ือทราบ 
 2. เร่ืองการขออนุมัติหลกัสูตร ในรายงานการประชุม ให้ระบุความเห็นและมติของ
  กรรมการสภามหาวทิยาลยั  โดยไม่จ าเป็นต้องบันทกึความเห็นของกรรมการวชิาการ
  ไว้ในรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้าน

 วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
   3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์    ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550  
ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 63 หน่วยกิต เป็น 60 หน่วยกิต 
  2.2 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  
   -  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา 
   -  ตดัรายวชิา จ  านวน 5 รายวิชา 
  2.3 หมวดวชิาบงัคบั ปรับหน่วยกิต จาก  24 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต  
   -  ตดัรายวชิา จ  านวน 1 รายวิชา 
  2.4 หมวดวชิาเลือก 
   -  ตดัรายวชิา จ านวน 2 รายวิชา 
   -  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แบบ 2.1  (ส าหรับผู้จบปริญญาโท) 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 
 - 

24 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
- 
- 

21 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 63 หน่วยกติ 60 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุง  และใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี  13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  และมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมว่ารัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกดิใน
 ยุคทีสั่งคมไม่สลบัซับซ้อน  ปัญหาไม่ใหญ่และแก้ไขไม่ยาก  แต่ปัจจุบัน โลกเปลีย่นไปจน
 การปฏิรูป หรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่รัฐบาลมีด าริ หรือริเร่ิม ล้วนท าได้ยากมาก  ควรไป
 ศึกษาบทเรียนและหาความรู้จากประเทศองักฤษสมัยนายกรัฐมนตรีโทน่ี แบลร์  ซ่ึงตั้ง 
 Prime Minister Delivery Unit ขึน้มาเป็นการพเิศษ 
 
3.1.2  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์     
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)    สถาบนั

รัฐประศาสนศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2546  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2549 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
      จาก 39 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต 
     2.2   หมวดวชิาพื้นฐาน 2 รายวชิา ยา้ยเป็นหมวดวชิาบงัคบั  
     2.3 หมวดวชิาบงัคบั  
      -  ตดัรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา  
      -  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา  
     2.4 หมวดวชิาเลือก 
      - แผน ก แบบ ก2 ปรับเพิ่มหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 
      - แผน ข ปรับเพิ่มหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต   
      -  ตดัรายวชิา จ านวน 13 รายวชิา  
      -   เพิ่มรายวชิาในหมวดวชิาเลือก จ านวน 6 รายวชิา  
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
- หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

- 
12 หน่วยกิต 

 
- 

21 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ข 
- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
6 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
- 

21 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี  13 มกราคม 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2560 วนัท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปี
การศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2552 และ 2555 
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 เปล่ียนรหสัวชิา จาก ITE เป็น DIT 
  2.2 แบบ 2.1 ปรับจ านวนหน่วยกิต ดงัน้ี 
   -  หมวดวชิาบงัคบั จาก 6 หน่วยกิต  เป็น 3 หน่วยกิต 
   -  หมวดวชิาเลือก จาก 6 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 
  2.3 แบบ 2.2 ปรับจ านวนหน่วยกิต ดงัน้ี 
   -  หมวดวชิาบงัคบั จาก 15 หน่วยกิต  เป็น 3 หน่วยกิต 
   -  หมวดวชิาเลือก จาก 9 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท  
(เน้นการท าดุษฎนีิพนธ์) 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท    
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
หมวดวชิาบงัคบั  6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี    
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
หมวดวชิาบงัคบั  15 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก  9 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ



10 
 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2560 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร             
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.4  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  
1  ปีการศึกษา 2544  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2547  2550 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
      - เปล่ียนช่ือวชิา  จ  านวน 2 รายวชิา 
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      - เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา  
     2.2 หมวดวชิาเลือก 
      -  แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา กลุ่มวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
       จ านวน 1 รายวชิา  
      -   เปล่ียนช่ือวชิา กลุ่มวชิาการจดัการระบบฐานขอ้มูล จ านวน 1 รายวชิา 
      - เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 5 รายวชิา แบ่งเป็น 
       1) กลุ่มวชิาการจดัการระบบฐานขอ้มูล  1 รายวชิา 
       2) กลุ่มวชิาการจดัการเครือข่าย 2 รายวชิา 
       3) กลุ่มวชิาการพฒันาโปรแกรมประยกุตซ์อฟตแ์วร์  2 รายวิชา   
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
- หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
- หมวดวชิาบงัคบั      
- หมวดวชิาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 



12 
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุม  3/2560 วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2560 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    
เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.5  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต    ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ได ้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตร
ในปีการศึกษา 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  

 จาก  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  

Master of Science Program in Information Technology Management 
(Internet-based Distance Education) 
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 เป็น  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และ 
  สารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
  Master of Science Program in Computer and Information Management  
  (Internet-based Distance Education) 
2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  
 จาก  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  :  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
    (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  : Master of Science  
     (Information Technology  Management) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ)   
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  : M.S. (Information Technology Management) 
 เป็น  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
    (การจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Master of Science  
     (Computer and Information Management) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.S. (Computer and Information Management) 
2.3 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต 

     2.4 เปล่ียนรหสัวชิาจาก ITM เป็น CIM ในบางวชิาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่ือสาขาวชิา 
     2.5 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  
      - เปล่ียนรหสัวชิาและแกไ้ขค าอธิบายรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา 
      - ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
     2.6 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 18  หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
     2.7 หมวดวชิาเลือก 
      - ยกเลิกกลุ่มวชิา จ  านวน 2 กลุ่มวชิา คือ  
       1) กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
       2) กลุ่มวชิาการจดัการสมยัใหม่ 
     2.8 เปล่ียนรหสัวชิาวทิยานิพนธ์ 
     2.9 เปล่ียนรหสัวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
      2.10 เปล่ียนรหสัวชิาการสอบประมวลความรู้ 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาบงัคบั      
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 
- 

15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
แผน ข  
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาบงัคบั      
หมวดวิชาเลือก 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
- 

 
- 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

 
- 

15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
0  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2560 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
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2560)   วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.6  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  คณะศึกษาศาสตร์ 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   (หลกัสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  ต่อมาได้
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2558 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1  เพิ่มคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา 

         1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  หรือวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  จากสถาบนัการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรับรอง   หรือ 
เป็นไปตามเกณฑก์ารรับสมคัรของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
                     2)  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร และ/หรือผลการเรียนเฉล่ียวิชาเอก
ไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 
       3) มีความสามารถทางภาษาองักฤษเป็นไปตามเกณฑ์การรับสมคัรของสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 
 2.2  หมวดรายวชิาเสริมพื้นฐาน 
        ปรับรายวชิา  จาก ENG 500 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
                  เป็น ENL 500 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 



16 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก  แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาแกน 
หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
 18  หน่วยกิต* 
15  หน่วยกิต 
17  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

 
18  หน่วยกิต* 
15  หน่วยกิต 
17  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 50 หน่วยกิต 50 หน่วยกิต 
*ไม่นบัหน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2560 วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์   เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี ้ 
 1. หลกัสูตรทีน่ าเสนอ ยงัมีลกัษณะแยกส่วน ซ่ึงหลกัสูตรสมัยใหม่จะบูรณาการ  
  ทั้งวชิาเคมี  ชีววทิยา  คณติศาสตร์ และคอมพวิเตอร์เข้าด้วยกนั และสามารถสร้างครู 
  ยุคใหม่ทีม่ีความรู้จริง  จึงขอให้น าไปปรับปรุงให้บูรณาการ  โดยมหาวิทยาลัยอาจเจรจา
  กบัผู้ให้ทุนนักศึกษา (สสวท.) เพ่ือปรับปรุงตามแนวทางทีเ่สนอนี้ 
 2. ประเทศฝร่ังเศส ออกฎหมายเลกิโรงเรียนฝึกหัดครู  แต่น าคนเก่งด้านวทิยาศาสตร์ มา 
  เรียนวชิาครู 2 ปี  ซ่ึงเหมือนกบัทีม่หาวิทยาลยัรังสิตท าอยู่ในปัจจุบัน และเป็นแนวทางที่
  ถูกต้อง 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 
  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์  
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
เทคนิคการแพทย ์หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตร  
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  จ  านวน 4 รายวิชา เพื่อตอบสนองปัญหา
สังคมในปัจจุบนั และเป็นการเรียนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงมือปฏิบติั ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ ต่อไป   โดยมี
รายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 1. MTH 681  ความเป็นผูป้ระกอบการส าหรับนกัเทคนิคการแพทย ์   3(3-0-6) 
   (Entrepreneurship for Medical Technologist) 
 2. MTH 682 วทิยาการขอ้มูลส าหรับเทคนิคการแพทย ์ 3(3-0-6) 
    (Data Science for Medical Technology) 
 3. MTH 691 เทคโนโลยช่ีวยการเจริญพนัธ์ุในมนุษย ์ 3(3-0-6) 
   (Human Assisted Reproductive Technology) 
 4. MTH 692 เทคนิคปฏิบติัการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธ์ุในมนุษย ์ 3(3-0-6)
   (Human Assisted Reproductive Technology in laboratory) 
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 



18 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาเลือก หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิค
การแพทย ์หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   โดยมีข้อสังเกตเพิม่เติมว่า   กรณเีช่นนี้ จะเข้าลกัษณะ   “เปิด
 รายวชิาเลือกเพิม่”  หรือเป็นการ  “ปรับปรุงหลกัสูตร” 
  แนวปฏิบัติทีผ่่านมาของมหาวทิยาลยัรังสิต   และมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ   การเปิดวชิา
 เลือกเพิม่ เป็นการ “ปรับหลักสูตร”   แต่ไม่ได้ไปเปลีย่นแปลง  “โครงสร้างหลกัสูตร” 
 (วชิาบังคับ,   วชิาเลือก)  สภามหาวทิยาลัยหลายๆ แห่งจึงอนุมัติ 
  แต่เพ่ือป้องกนัปัญหาการตีความทีต่่างกนั  สภามหาวิทยาลยัจึงเห็นควรให้อนุมัติ  
 แล้วให้มหาวทิยาลยั ท าเร่ืองแจ้ง สกอ.  เพ่ือทราบ 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ  วทิยาลยันานาชาติ 
 

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ  วทิยาลยันานาชาติ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 วทิยาลยันานาชาติ มีความประสงคจ์ะขอปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป    
    

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ  วิทยาลยันานาชาติ  เพื่อ
น าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงคจ์ะขอเปิดรายวชิาภาษาเกาหลีระดบัเบ้ืองตน้ และระดบั 
กลาง จ านวน 9 รายวชิา เพื่อใหน้กัศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาลยั/คณะต่างๆ ท่ีสนใจไดเ้ลือกลงทะเบียน
เรียนเป็นวชิาเลือกเสรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป นอกเหนือจากรายวชิาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานใน
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 KOR 121  ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
  (Korean I) 

 KOR 122  ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5)  
         (Korean II) 

 KOR 223  ภาษาเกาหลี 3  3(2-2-5)  
         (Korean III) 
 KOR 224  ภาษาเกาหลี 4  3(2-2-5)    
         (Korean IV) 

 KOR 321  การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี  3(2-2-5)  
         (Korean Reading and Writing) 

 KOR 341  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี  1   3(2-2-5)    
(Korean Listening-Speaking I) 
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 KOR 342  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี  2   3(2-2-5)    
         (Korean Listening-Speaking II) 

 KOR 314  วฒันธรรมเกาหลี   3(3-0-6)    
         (Korean Culture) 

 KOR 315  ภาพยนตร์และดนตรีเกาหลีผา่นส่ือร่วมสมยั   3(3-0-6)             
         (Korean Movies and Music through Contemporary Media) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อเสนอ  
   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี   ส านักงานวเิทศสัมพนัธ์ 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี ของส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ 
   

ข้อเทจ็จริง 
 ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มีความประสงคข์อเปิดรายวชิาเลือกเสรี จ  านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
   IRS 102  ความรู้เบ้ืองตน้การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5) 
                  (Introduction  to  Passage to  ASEAN) 
  IRS 103  การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5)  
   (Passage to ASEAN Journey) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
 



21 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาเลือกเสรี ของส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
   
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า เร่ืองอาเซียนควรเป็นนโยบายส าคัญ
 ของรัฐบาล เพราะ 10 ประเทศอาเซียนรวมกันมีประชากร 600 ล้านคน  ซ่ึงมากกว่า EU  
 จึงขอให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ลองศึกษาว่าในระดับประเทศควรมีนโยบาย เร่ือง Peace 
 Corps  เพ่ือสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาคมอาเซียนหรือไม่ 
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน  8  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  
  1.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ านวนและคุณวฒิุของอาจารย ์ ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 
นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง 
หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1 ปริญญาโท 
1.1.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน 
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1.1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1.2 ปริญญาเอก  
 1.2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน 

 1.2.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา    

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้ง
เป็นผู ้มีคุณวุฒิไม่ต ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่าผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลกัสูตร
ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

ในการน้ี  วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน 8 หลกัสูตร  
ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  
คณะศึกษาศาสตร์  

2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  
(ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  คณะศึกษาศาสตร์ 

3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  คณะบริหารธุรกิจ    
4. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ    
5. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   
 คณะบริหารธุรกิจ   
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6. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์
 (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  คณะวศิวกรรมชีวการแพทย  ์
7. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
8. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์     

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลกัสูตร  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ า หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
  สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

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

1. ดร. ศรัณย ์ ธิติลกัษณ์ 
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   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
โดยมีหลกัฐานท่ีสอดคลอ้งกบัการอนุมติั คือ ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา มีทุนวิจยัจากภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวน    
7 ทุน และมีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่จ านวน 4 บทความ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดผ้่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี 5 เมษายน 2560 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาสุขภาพระหว่างประเทศ  
  (หลกัสูตรนานาชาติ)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
   

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิา
สุขภาพระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา
สุขภาพระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  เป็นตน้ไป  เน่ืองจากเง่ือนไขการท า
ความ ร่วม มือท างวิช าการ  กับ  The School of Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University 
ประเทศสวเีดน เพื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษาจากทั้ง 2 สถาบนั ส้ินสุดลง   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาสุขภาพ
ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป  เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ    
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

            

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  เป็นไปตามเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ   
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  และสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
  คณะศึกษาศาสตร์ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  และ
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
 
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) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  และ
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   
  สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ
บริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ
บริการเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.13 เร่ือง ขออนุมัตกิารรับรองวิทยฐานะ ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการรับรองวทิยฐานะ   
 

ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ี กฎกระทรวง  การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาตอ้ง
ด าเนินการให้สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558  โดยมีหลกัสูตรปรับปรุง จ านวน 114 หลกัสูตร และหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ จ  านวน 
5 หลกัสูตร  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    
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ข้อพจิารณา 
 การขอรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอรับรองวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.14 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2559 

 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก  
ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน  3  คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   3  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2559 
1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
2.  สาขาวชิาการศึกษา 2 

รวม 3 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 2         
ปีการศึกษา 2559   จ  านวน  3  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.15 เร่ือง ขอยกเลกิการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  วทิยาลยัแพทยศาสตร์  
 
 ตามท่ี วทิยาลยัแพทยศาสตร์ ไดป้รับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 
4/2559 เม่ือวนัพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  และเสนอใหแ้พทยสภาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ นั้น 
 
 ขณะน้ี แพทยสภาไดอ้อกประกาศ ท่ี 12/2560 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/
ปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และรับรองสถาบนัผลิตแพทย ์ ลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 ทางวทิยาลยั
แพทยศาสตร์ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควร ตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารขอ
เปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และรับรองสถาบนัผลิตแพทย ์ ฉบบัดงักล่าว วทิยาลยั
แพทยศาสตร์ จึงขอยกเลิกการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจะ
ใชห้ลกัสูตรเดิม (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) ต่อไปก่อน จนกวา่วทิยาลยัแพทยศาสตร์จะท าการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่      
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์ ของแพทยสภาต่อไป  
 
 ทั้งน้ี  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยัแพทยศาสตร์ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑม์าตรฐาน ต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 
 คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัย 
 รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

  คุณภาพของมหาวทิยาลยัรังสิต (Key Performance Indicators) 
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KPI 1   เปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาใหม่ระหวา่งปีการศึกษา 2556-2560  กบัจ านวนนกัศึกษาท่ีเกิดจริง   
 แยกเป็นระดบัปริญญาตรีกบับณัฑิตศึกษา   และเป้าหมายจ านวนนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 

KPI 2   ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต   ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ดา้น 
 โดยทุกๆ  ดา้นอยูใ่นเกณฑท่ี์เกินเป้าหมาย   คือเกินร้อยละ 3.50   จากคะแนนเตม็ 5 

 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ โดยเปรียบเทียบกบัรายรับภาพรวม 

1. เงินเดือนและค่าต าแหน่ง เพิ่มข้ึนไม่เกิน 4% ของยอดรายจ่ายปี 2559 จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 34.6 
2. ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 12.4 
3. งบด าเนินการจดัสรรตาม FTES /ภารกิจ และจ านวนบุคลากร จดัสรรงบประมาณให ้คิดเป็นร้อยละ 27.8 
4. โครงการทุกประเภท จดัสรรตามประมาณการรายรับ / ตามภารกิจ และตามความจ าเป็น จดัสรร

งบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 10.1 
5. คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย จดัสรรตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

หลงัจากหกัดอกเบ้ียเงินตน้แลว้จะมีเงินเหลือ 123.16 ลา้น จะน าเงินส่วนท่ีเหลือ 120 ลา้นไปลงทุนใน
กิจการยอ่ย จะมีเงินเหลือสุทธิ 3.16 ลา้นบาท 

ร่าง แนวทางการจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2560 เป็นดังนี้ 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 

2560 
%เพิ่มข้ึน
(ลดลง) งบประมาณ เกิดจริง 

ประมาณการรายรับ 3,166.48 3,297.25 3,132.39 (1.1) 
ประมาณการรายจ่าย 3,166.48 3,064.98 3,129.23 (1.2) 
1 เงินเดือน+ค่าต าแหน่ง 1,049.82 1,082.48 1,082.67 3.1 
2 ค่าตอบแทนการสอน 337.25 238.86 390.07 15.7 
3 งบด าเนินการ 798.14 744.52 871.44 9.2 
  คงเหลือรายรับหกัรายจ่าย(1+2+3) 981.27 1,231.39 788.20 (19.7) 

4 โครงการทุกประเภท 363.27 382.41 315.05 (13.3) 
  คงเหลือหลงัหกัโครงการ (4) 618 848.99 473.16 (23.4) 

5 เงินตน้+ดอกเบ้ียจ่าย 498 616.73 350.00 (29.7) 
  คงเหลือหลงัหกัเงินตน้+ดอกเบ้ีย(5) 120 232.27 123.16 2.6 

6 เงินลงทุนในกิจการยอ่ย 120 120.00 120.00 0.0 
รายรับสูงกวา่รายจ่ายสุทธิ 0 112.27 3.16   

 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ 
  1. กรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินทีม่ี ดร.อาชว์   
 เตาลานนท์  เป็นประธาน  ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2560  ตามที่
 มหาวทิยาลัยเสนอ  โดยได้แนะน าว่าให้มหาวิทยาลยัสนใจ KPI  2 ตัวเป็นพเิศษ คือ อัตราการ
 เข้าและการคงอยู่ของนักศึกษา  โดยให้ดูรายละเอยีดเป็นรายปี  เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนที่
 ละเอยีดลกึซ้ึงยิง่ขึน้ 
  2. ตัวเลขประชากรลดลง  มหาวทิยาลยัของรัฐกม็ีนักศึกษาลดลงจ านวนมาก  
  มหาวทิยาลัย   จึงต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนที่จะเผชิญแรงกดดันที่หนักหน่วงยิง่ขึน้ใน 5  
 ปีข้างหน้า  สภาการศึกษาแห่งชาติ ได้ออกรายงานล่าสุด คาดการณ์ว่า   ในปี พ.ศ.2563   
 ประเทศไทยจะมีก าลงัคนล้นเกนิ 740,000 คน  ปี พ.ศ. 2568 จะเพิม่เป็น 2.25 ล้านคน  เพราะ
 งานต่างๆ กจ็ะหายไปคร่ึงหน่ึง 
  จึงเป็นสถานการณ์ที่ท้าทาย และต้องมีการศึกษาวเิคราะห์เตรียมการอย่างลกึซ้ึงจริงจัง 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก

 คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
5.1   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน 
 

ค าขอ  
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติแต่งตั้ งคณาจารย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ท่ี เคยด ารง     
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยม์าก่อน 
 

ข้อเทจ็จริง 
  สืบเน่ืองจากหนังสือที่ ศธ 0509(2).1/1745 ลงวนัที่ 25 เมษายน 2560  เร่ืองการแต่งตั้ง
คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาให ้ด ารงต าแหน่งทางว ิชาการ   ซ่ึ งทางส าน ักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษาได้พิจารณาการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยว์ิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิต แลว้เห็นว่า  ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งท่ีเป็นขา้ราชการสังกดักรมการแพทย ์      กระทรวงสาธารณสุข  
ซ่ึงเป็นสถาบนัร่วมผลิตแพทยม์ิใช่คณาจารยป์ระจ า  จึงเห็นสมควรยกเลิกมติ     การรับทราบการแต่งตั้ง
บุคลากรดงักล่าวให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ ส าหรับกรณีต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ เห็นสมควรให้น าความกราบบงัคมทูลเพื ่อทรงพระกรุณาโป รดเกล ้าฯ ถอดถอน   แต่
อย่างไรก็ดีสภามหาวิทยาลยัรังสิตอาจพิจารณาแต่งตั้งให้ก าหนดต าแหน่งเป็น              ผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  และศาสตราจารยพ์ิเศษ ได้นั้น  



34 
 

  ในการน้ี   เพื ่อให้การด าเนินการเกี่ยวกบัต าแหน่งทางวิชาการสอดคล้องกบัระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2550   มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขอแต่งตั้งคณาจารย์
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ทุกท่านที่ได้เคยผ่านการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จากเดิม  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  แต่งตั้งเป็น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ   และ ศาสตราจารย์
พิเศษ  จ  านวนรวม 68 คน  (ตามรายช่ือสรุปแนบทา้ย) 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด ้วยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550    
 ขอ้ 10  การแต่งตั้งผูม้ิได้เป็นคณาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   และศาสตราจารยพ์ิเศษ  และ 
 ขอ้ 15  สถาบนัอาจแต่งตั้งบุคคลที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา 
หมวดที่ 4  สถาบนัขั้นสูงในต่างประเทศมาก่อนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาหรือระดบั
ต าแหน่งท่ีไม่สูงกว่าท่ีบุคคลนั้นเคยด ารงอยู่ก็ได้   ทั้งน้ี  โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั  

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัด าเนินการแต่งตั้งคณาจารยว์ิทยาลยัแพทยศาสตร์   ท่ีเคย
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จากเดิมด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์  
แต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ    รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   และศาสตราจารยพ์ิเศษ       จ านวน 68 คน 
(ตามรายช่ือสรุปแนบทา้ย)  และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

 
ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.2   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
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  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม คร้ังท่ี 
4/2559 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2559  คร้ังท่ี 2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558  และคร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์
2558  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ  
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผู ้ขอด ารงต าแห น่ งผู ้ ช่ วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาพ ยาบ าล ศ าส ต ร์   ของ                                
นางสาวแสงรวี   มณีศรี    ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์     สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ      ของ        
นายทศพร ทศแสนสิน  ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา  ของ             
นางสาวสุวรรณา  อศัวพิริยานนท์    ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาศลัยศาสตร์  ของ  นายสอาด           
ตรีพงษ์กรุณา     ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2560  วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมีรายนามอาจารย์ท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
จ  านวน 2 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จ านวน 2 คน ดงัน้ี 
 
 - นางสาวแสงรว ีมณีศรี ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
 - นายทศพร ทศแสนสิน   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ     
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 -   นางสาวสุวรรณา  อศัวพิริยานนท ์ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 
   สาขาวชิาสูติศาสตร์- นรีเวชวทิยา   
 -   นายสอาด   ตรีพงษก์รุณา   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 
   สาขาวชิาศลัยศาสตร์ 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิท ยาลัยด าเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 4 คน      ด ารงต าแหน่ง                     
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 2 คน และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จ านวน 2 คน   ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้และ
เสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.3   เร่ือง  ขออนุมัติเปลีย่นช่ือสาขาวชิาในการด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิาในการแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์        
 

ข้อเทจ็จริง 
1. มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558  วนัท่ี 22 

กรกฎาคม 2558  แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง ของ พลเรือตรีวโิรจน์   พิมานมาศสุริยา   

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนเร่ือง
สาขาวิชาในการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของบุคคลดงักล่าวให้เป็นระบบสากลและสอดคลอ้งกบัการแต่งตั้ง
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิตในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 

วนัท่ี  7 กุมภาพันธ์ 2560  และคร้ังท่ี  2/2560  วนัท่ี  16 พฤษภาคม 2560  ได้พิจารณาหนังสือจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีแจง้ประเด็นดงักล่าวมีขอ้สรุปใหด้ าเนินการดงัน้ี 
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 2.1  กรณี คุณวุฒิปริญญาเอก Doctor of Public Administration จาก University of Northern 

Philippines ทางมหาวิทยาลยัรังสิตไม่ไดพ้ิจารณาคุณวุฒิน้ีในการขอก าหนดต าแหน่ง  แต่พิจารณาในคุณวุฒิระดบั

ปริญญาโท  ซ่ึงก าหนดระยะเวลาเป็นไปตามเกณฑ ์

 2.2   สาขาวชิาท่ีขอด ารงต าแหน่งทางวชิาการแต่เดิมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง สอดคลอ้งกบัสังกดัท่ีผูข้อด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ า 

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวทิยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560  ได้

พิจารณาผลงานทางวิชาการแลว้พบวา่ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอมาเป็นเร่ืองของภาวะผูน้ า   จดัเป็นผลงานในกลุ่ม

ของสังคมศาสตร์  สาขาเช่ียวชาญท่ีสอดคลอ้งคือสังคมวิทยา มานุษยวิทยา  รัฐศาสตร์  พฒันาสังคม     ทั้งน้ีควร

สอบถามความสมคัรใจจากผูข้อด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2560  

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560  ได้พิจารณาผลงานทางวิชาการและความสมคัรใจของผูข้อด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

แลว้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 

- พลเรือตรีวโิรจน์   พิมานมาศสุริยา จากเดิม   ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
       สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
       เปล่ียนเป็น  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาพฒันาสังคม 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตด าเนินการเปล่ียนช่ือสาขาวิชาในการด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการดงักล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง  อ่ืน ๆ 
6.1    เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจ าปี 2558-2559      
 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชุม   คร้ังท่ี 4/2559   เม่ือวนัพุธท่ี   23   พฤศจิกายน   2559  
ไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี   ประจ าปี   2558 - 2559    โดยใหค้ณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี   ท่ีมีศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั   มาตงัคสมบติั   เป็นประธาน   
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ท าหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  ทั้งน้ี ใหเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2560 และ
รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวทิยาลยัภายใน 120 วนั (ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560) 
 

  บดัน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ  จึงขอน าเสนอผลการประเมินการ
ปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี 2558-2559   เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
  1.  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี 2558-2559 เป็นการประเมินคร้ังท่ี 4
คณะกรรมการจึงไดป้รับเปล่ียนวธีิการใหค้ะแนนจากถ่วงน ้าหนกัเตม็ 5 เป็น 100 คะแนน และแต่ละขอ้ใหแ้ยก
เป็นหวัขอ้ยอ่ยเพื่อใหก้ารให้คะแนนมีความละเอียดมากข้ึน  โดยกรรมการประเมินทั้ง 3 คน ใหค้ะแนนเป็น
รายบุคคลแลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย 
  2.   ก าหนดคะแนนแต่ละหวัขอ้การประเมิน 4 ดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นท่ี 1 การด าเนินงานของมหาวทิยาลยัภายใตก้ารบริหารงานของอธิการบดี เ ป็นไปตามเป้าหมาย
หรือแผนพฒันาทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวหรือไม่   ให้ค่าน า้หนักหัวข้อนี้ร้อยละ 30 
 ดา้นท่ี 2 การบริหารงานมีวธีิการหรือกลไกการติดตามความคืบหนา้ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
การบริหารงานท่ีเสริมสร้างสังคมธรรมาธิปไตยหรือไม่  ให้ค่าน า้หนักหัวข้อนีร้้อยละ 25 
 ดา้นท่ี 3 ภาวะผูน้ าของอธิการบดี  ให้ค่าน า้หนักหัวข้อนีร้้อยละ 25 
 ดา้นท่ี 4 การบทบาทในการช้ีน าสังคม ให้ค่าน า้หนักหัวข้อนีร้้อยละ 20 
  3.   ผลการประเมิน 
 ดา้นท่ี 1   ไดผ้ลการประเมินเฉล่ียเท่ากบั 28.07 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 ดา้นท่ี 2   ไดผ้ลการประเมินเฉล่ียเท่ากบั 22.67 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน 

 ดา้นท่ี 3   ไดผ้ลการประเมินเฉล่ียเท่ากบั 24.30 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน 
 ดา้นท่ี 4   ไดผ้ลการประเมินเฉล่ียเท่ากบั 19.33 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

      โดยมีคะแนนรวมของการประเมินทั้ง 4 หวัขอ้ เท่ากบั 94.40 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี มีความเห็นวา่การปฏิบติังานของอธิการบดีในรอบ
ระยะเวลาปี พ.ศ.2558-2559 มีผลการปฏิบติังาน อยู่ในระดับดีเยีย่ม 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
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6.2 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ. 2560 

ค าขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย  การจดัการศึกษาส าหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2560 
 

ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดอ้อกประกาศ เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการ
จดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ นั้ น  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดงักล่าวข้างตน้   มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยรังสิต        
วา่ดว้ย การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ  
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550 
มาตรา 34 (2) ระบุวา่  “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดม 
ศึกษาเอกชน  อ  านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินงาน     
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมตัิขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2560   เพื่อเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2559    

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  115  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารคณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มี
นกัศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 115  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 



40 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 
1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 10 
2. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 8 
3. คณะกายภาพบ าบดั 67 
4. คณะเภสชัศาสตร์ 30 

รวม 115 

    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2  ปี
การศึกษา  2559  จ  านวน  115  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2559    

 
 

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  176  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 176  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 
1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 7 
2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 7 
3. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 1 
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 5 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 
6. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 12 
7. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
8. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม 1 
9. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 15 
10. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 19 
11. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 3 
12. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 1 
13. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 6 
14. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 15 
15. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 21 
16. สาขาวชิานิติศาสตร์ 19 
17. สาขาวชิาดนตรี 5 
18. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง   2 
19. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 
20. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 3 
21. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 11 
22. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 2 
23. สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 2 
24. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 10 
25. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 2 
26. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) 1 

รวม 176 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  2   ปี
การศึกษา  2559  จ  านวน  176  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.5 เร่ือง การปฏิรูประบบและพฒันาข้าวไทย 
  จากเหตุการณ์วกิฤตราคาขา้วเปลือกตกต ่าอยา่งรุนแรงในช่วงฤดูเก็บเก่ียว ปี  2559 (ตุลาคม – 
ธนัวาคม 2559)  มหาวทิยาลยัรังสิตในฐานะสถาบนัการศึกษาท่ีก าหนดวสิัยทศัน์ ใหเ้ป็น “ขมุพลงัแห่งปัญญา
ของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่สังคมธรรมาธิปไตย” และถือเป็นพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีจะตอ้งร่วม
แกปั้ญหาและน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาของสังคม 
  มหาวทิยาลยั   จึงก าหนดมาตรการด าเนินงานเฉพาะหนา้ 2 มาตรการ  และมาตรการระยะยาว 
1 มาตรการ คือ 
  มาตรการเฉพาะหนา้ 
 1. การแกปั้ญหาเร่งด่วนใหช้าวนา ดว้ยการเปิดพื้นท่ีขายขา้วในมหาวทิยาลยั เพื่อใหช้าวนาผูข้ายกบัผู ้
ซ้ือ ไดพ้บและซ้ือขายกนัโดยตรง (10 -11 พฤศจิกายน 2559) 
 2. การแกปั้ญหานกัศึกษาลูกชาวนาท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยออกมาตรการเฉพาะกิจ “ขา้วแลกค่าเทอม”
ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 2/2559 (ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560) 
  มาตรการระยะยาว 
 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตั้ง   “คณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบและพฒันาขา้วไทย”   มี
ศาสตราจารยภิ์ชาน ดร.เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง   เป็นประธาน 
 

  คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัประชุมระดมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบนัวชิาการ องคก์รพฒันาเอกชน และตวัแทนเกษตรกรหลายคร้ัง และไดจ้ดัท าขอ้เสนอเพื่อการปฏิรูป
ระบบและพฒันาขา้วไทย แลว้เสร็จ 
 

  จึงขอน าเรียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ และ Presentation) 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 1. ทุกรัฐบาลทีผ่่านมา แทรกแซงเร่ืองราคาข้าว  แต่ผลคือ “เรือล าใหญ่”  รวยขึน้ ส่วน  
 “เรือล าเลก็”  จนลงเหมือนเดิมเพราะมักถูกทอดทิง้ 
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 2. ตลาดส่งออกมีแนวโน้มลดลง  ซ่ึงปัญหา คือ ข้อเสนอทางนโยบายนีจ้ะถูกผลกัดันให้เป็น
 แผนปฏิบัติการได้อย่างไร  การหวงัว่ากลไกรัฐจะเป็นผู้ท า ยงัเป็นเร่ืองยาก  เว้นแต่จะผลกัดัน
 ให้เรือล าใหญ่ (ภาคธุรกจิ  ผู้ส่งออก  โรงสี)  ช่วยเหลือ 
 3. ข้อสรุปว่า ผลผลติต่อไร่ของประเทศไทยต ่า  ยงัเป็นข้อมูลทีไ่ม่ชัดเจน เพราะเราค านวณ
 จากพืน้ที ่60 ล้านไร่  ซ่ึงทีถู่กควรค านวณจากพืน้ที่เกษตรจริง  45 ล้านไร่ 
 4. เร่ืองการลดต้นทุน จ าเป็นต้องศึกษาเร่ืองระบบ SRI (System of Rice Intensification) 
 ทีใ่ช้น า้น้อย  แต่ได้ผลผลติสูง เช่นตัวอย่างชาวนาทีม่าดากัสการ์ 
 ปลูกข้าวในพืน้ที ่  1 เอเคอร์  ได้ข้าว 10 ตัน  เป็นต้น  หรือการพฒันาพนัธ์ุข้าวทีด่ีกบัสุขภาพ 
 (น า้ตาลไม่สูง)  รวมทั้งการพฒันาวสิาหกจิชุมชน,  Social Enterprise สร้างความสัมพนัธ์
 โดยตรงระหว่างชาวนากบัผู้บริโภคในเมือง เพ่ือเกือ้กูลสนับสนุนกนั 
 

6.6    เร่ือง แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560  และน าเสนอ   
  รูปเล่มรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยรังสิต   
  ประจ าปีการศึกษา 2558   
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ   ประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต     ส านกังานตรวจสอบภายใน   
ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน  น าเสนอ  “เร่ืองแผนการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา  
2560    และน าเสนอรูปเล่มรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2558  ”  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  1.1 การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง (Rice Management Audit) 
  1.2 การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) 
  1.3 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
  1.4 การตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit) 
 2. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  เพื่อสอบทานและติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินงานดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
  1) การบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดใหมี้การด าเนินการทัว่ทั้งองคก์รของมหาวทิยาลยัท า
ใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยูน่ั้นอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
  2)  การควบคุมภายในส าหรับความเส่ียงหลกัท่ีตอ้งด าเนินากรทัว่ทั้งองคก์รและส าหรับ
การควบคุมภายในดา้นอ่ืน นอกเหนือจากความเส่ียงดงักล่าว วา่มีประสิทธิภาพ ท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ระดบัความ
เส่ียงท่ีเหลืออยู ่นั้นอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ และมีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
  3)  การตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจวา่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT audit) และคณะ
วชิา/  หน่วยงานน าร่องท่ีมีความส าคญั/   มีระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยูสู่ง   มีการด าเนินการอยา่งรัดกุมและมี 
ประสิทธิภาพ 
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  4)  ดา้นการบริหารจดัการ  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มหาวทิยาลยัมีการด าเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร์  การพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
 3. แนวทางการตรวจสอบ 
  3.1 แนวทางการตรวจสอบการบริหารความเส่ียง และ 
  3.2 แนวทางการตรวจสอบการควบคุมภายใน 
  ด าเนินการตรวจสอบโดยศึกษาขอ้มูลจากคู่มือการบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ภายในระหน่วย  ซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัหน่วย 
  3.3  แนวทางการตรวจสอบภายใน 
 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตรวจสอบการปฏิบติั  ตามนโยบาย หรือระเบียบปฏิบติัภายใต้
มาตรฐาน COBIT 4.1  ของฝ่ายเทคโนโลย ีโดยอาศยัการสัมภาษณ์  การตรวจเอกสาร  การตรวจสอบระบบงาน 
 ระดบัหน่วยงาน  มุ่งเนน้การน าระบบควบคุมภายในมาใชเ้พื่อพฒันางานขององคก์รให้มี
คุณค่าเพิ่มข้ึน (Value Added) 
 4. แนวทางการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ (Management Audit) 
  ด าเนินการโดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วยรับตรวจ  ไดแ้ก่  
  1) แผนกลยทุธ์/ แผนพฒันา/ แผนปฏิบติัการของหน่วยรับตรวจ  รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  (ขอ้มูลโดยส านกังานวางแผน) 
  2) รายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา  (ขอ้มูลโดยส านกังานประกนัคุณภาพ) 
  3) ผลประเมินธรรมภิบาลและภาวะผูน้ าของคณบดี  (ขอ้มูลโดยฝ่ายบริหารบุคคล) 
ระยะเวลาการตรวจสอบ 
 ปีการศึกษา 2560  (1  มิถุนายน  2560  -  31  พฤษภาคม  2561) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
   

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
6.7    เร่ือง รายงานกจิการมหาวทิยาลยัรังสิต ในรอบปีการศึกษา 2559   
 

  มหาวิทยาลยั ขอรายงานกิจการของมหาวิทยาลยั ในรอบปีการศึกษา 2559  ท่ีไดป้ระมวลผา่น
กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560  ณ อาคารนันทนาการ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  5  
มิถุนายน  2560  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1.   การตอ้นรับนกัศึกษาใหม่ 
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 2.  การส่ือสารถ่ายทอด ปรัชญา  แนวทางการจดัการศึกษา ของมหาวทิยาลยั ผา่นรูปแบบ
ศิลปะการแสดง และการมอบรางวลัประเภทต่างๆ แก่บุคคลภายนอก  คณาจารย ์ และศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลยั 
ไดแ้ก่ 
  2.1 รางวลัฐานนัดร 4 ทองค า มอบแก่ส่ือมวลชนท่ีมีบทบาทรับผดิชอบต่อสังคม และช้ีน า
สังคมในแนวทางสร้างสรรค ์
  2.2 รางวลั Rangsit IS (Innovation and Start Up)  มอบแก่คณาจารย ์ และนกัศึกษาท่ีใช้
ความรู้ทางวชิาการสร้างนวตักรรม และพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ  
  2.3 รางวลัคนสร้างแรงบนัดาลใจ  มอบแก่ศิษยเ์ก่า และศิษยปั์จจุบนั ท่ีมีบทบาทโดดเด่น
ในหนา้ท่ีการงาน  สามารถเป็นแบบอยา่งและสร้างแรงบนัดาลใจ 
  2.4 รางวลัศิษยรั์งสิตสร้างสังคมธรรมาธิปไตย  มอบใหแ้ก่ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั ท่ีมี
จิตอาสาอุทิศตนเสียสละเพื่อสังคม 
  2.5 รางวลัศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จ  มอบใหแ้ก่ศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จใน
วชิาชีพ 
 รางวลัทั้ง 5 ประเภท สะทอ้นปรัชญา  เป้าหมายของมหาวทิยาลยั ท่ีมุ่งส่งเสริมใหน้กัศึกษามี
ความรู้ท่ีลึกซ้ึงในวชิาการ มีความคิดสร้างสรรค ์ ความเป็นผูน้ า มีคุณธรรม และความส านึกรับผดิชอบต่อสังคม 
    

(รายละเอียดตามVDO Presentation) 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 
   
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  20.20  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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เอกสารแนบวาระที่  5.1 
 

ศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์พเิศษ  
 

ล าดับที ่ ช่ือ / สกุล สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

1 นพ.สุกิจ   พนัธ์ุพิมานมาศ ศลัยศาสตร์ 17 กนัยายน 2557  

 
 

รองศาสตราจารย์ เป็นรองศาสตราจารย์พเิศษ 
 

ล าดับที ่ ช่ือ / สกุล สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

1 นพ.ทองค า  สุนทรเทพวรากุล ต่อมไร้ท่อ 19 กนัยายน 2550 
2 นพ.สืบสาย  คงแสงดาว ประสาทวทิยา 16 มีนาคม 2554 
3 นพ.สธน  บุญลิขิต สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 13 มีนาคม 2556 
4 พญ.วารุณี  พรรณพานิช วานเดอพิทท ์ กุมารเวชศาสตร์ 13 มีนาคม 2556 
5 นพ.เอกชยั  โควาวิสารัช สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 18 กนัยายน 2556 
6 พญ.สุนทรี  รัตนชูเอก กุมารเวชศาสตร์   17 กนัยายน 2557 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ 
 

ล าดับที ่ ช่ือ / สกุล สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

1 พญ.ยพุิน   ไทยพิสุทธิกุล อายรุกรรม 23 พฤศจิกายน 2548 

2 นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง จกัษุวทิยา 22 มีนาคม 2549 

3 นพ.เกษม   เสรีพรเจริญกุล สูตินรีเวชวทิยา 20 มิถุนายน 2550 

4 นพ.กวญิ  ลีละวฒัน์ ศลัยศาสตร์ 24 มิถุนายน 2552 

5 นพ.อภิธาน  พวงศรีเจริญ สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 24 มิถุนายน 2552 

6 พญ.กฤษณี  กาญจนพนัธ์ุ ศลัยศาสตร์ 13 มิถุนายน 2554 

7 พญ.พจนีย ์ ผดุงเกียรติวฒันา สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 21 กนัยายน 2554 

8 พญ.กิตติวรรณ  สุเมธกุล อายรุศาสตร์ 26 มกราคม 2555 

9 นพ.สุรศกัด์ิ  จนัทรแสงอร่าม สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 21 มีนาคม 2555 

10 นพ.เฉลิมรัฐ    บญัชรเทวกุล อายรุศาสตร์ 19 กนัยายน 2555 

11 นพ.อุดม  ไกรฤทธิชยั อายรุศาสตร์ 19 กนัยายน 2555 

12 พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท ศลัยศาสตร์ 13 มีนาคม 2556 

13 นพ.วีระศกัด์ิ ศรินนภากร อายุรศาสตร์ 19 มิถุนายน 2556 

14 พญ.สมใจ  กาญจนาพงศก์ุล กุมารเวชศาสตร์ 18 กนัยายน 2556 

15 พญ.ศรีศุภลกัษณ์  สิงคาลวณิช กุมารเวชศาสตร์ 18 กนัยายน 2556 

16 นพ.ประเสริฐ  ธนกิจจารุ อายรุศาสตร์ 18 กนัยายน 2556 

17 นพ.พรภวษิญ ์  ศรีภิรมย ์ ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 18 กนัยายน 2556 

18 นพ.ธีระชยั      อุกฤษฎม์โนรถ   ศลัยศาสตร์   18 กนัยายน 2556 

19 นพ.สมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์    สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา  20 พฤศจิกายน 2556 

20 นพ.คเณศร์   ธนก าธร สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา   20 พฤศจิกายน 2556 

21 นพ.ยทุธนา  แสงสุดา รังสีวทิยา 20 พฤศจิกายน 2556 

22 พญ.ปราณี  เมืองนอ้ย กุมารเวชศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 

23 พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ กุมารเวชศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 
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ล าดับที ่ ช่ือ / สกุล สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

24 พญ.วราภรณ์  แสงทวสิีน   กุมารเวชศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 

25 พญ.วนิดัดา  ปิยะศิลป์ กุมารเวชศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 

26 พญ.อดิศร์สุดา  เฟ่ืองฟู กุมารเวชศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 

27 นพ.สมบูรณ์  ทรัพยว์งศเ์จริญ ศลัยศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 

28 นพ.เมธี  วงศศิ์ริสุวรรณ ศลัยศาสตร์ 20 พฤศจิกายน 2556 

29 นพ.สุทธิพงษ์  ปังคานนท์ กุมารเวชศาสตร์ 12 มีนาคม 2557 

30 นพ.ธัญญณัฐ  บุนนาค กุมารเวชศาสตร์ 12 มีนาคม 2557 

31 พญ.นิยะดา  วิทยาศยั กุมารเวชศาสตร์ 12 มีนาคม 2557 
32 นพ.ชยัสิทธ์ิ  แสงทวีสิน กุมารเวชศาสตร์ 12 มีนาคม 2557 
33 พญ.วรางคณา  พิชยัวงศ ์ อายรุศาสตร์ 12 มีนาคม 2557 
34 นพ.ปราการ ถมยางกูร จิตเวชศาสตร์ 12 มีนาคม 2557 
35 พญ.ศิราภรณ์   สวสัดิวร กุมารเวชศาสตร์ 18 มิถุนายน 2557 
36 นพ.ธนะรัตน์  ลยางกูร   กุมารเวชศาสตร์ 18 มิถุนายน 2557 
37 นพ.สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย ์ ศลัยศาสตร์ 18 มิถุนายน 2557 
38 นพ.ธวชัชยั  จริยะเศรษฐพงศ ์  อายรุศาสตร์ 18 มิถุนายน 2557 
39 นพ.สุเพช็ร  ทุย้แป   สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   18 มิถุนายน 2557 
40 พญ.นิสา  พฤกษะริตานนท ์     สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 18 มิถุนายน 2557 
41 นพ.สมจิต  ศรีอุดมขจร กุมารเวชศาสตร์   17 กนัยายน 2557 
42 นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล อายรุศาสตร์ 17 กนัยายน 2557 
43 นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม อายรุศาสตร์ 17 กนัยายน 2557 
44 พญ.สุดสวาท  เลาหวนิิจ อายรุศาสตร์ 17 กนัยายน 2557 
45 พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ รังสีรักษา   17 กนัยายน 2557 
46 พญ.นพมณี   ตนัติเวทเรืองเดช เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 19 พฤศจิกายน 2557 
47 พญ.สุมิตษ์ิตรา ปิยะณัตด์ิพูล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 19 พฤศจิกายน 2557 
48 พญ.มุกดา  หวงัวีรวงศ ์  กุมารเวชศาสตร์ 19 พฤศจิกายน 2557 
49 พญ.พนิดา  ศรีสันต ์ กุมารเวชศาสตร์ 19 พฤศจิกายน 2557 
50 พญ.มิรา  โครานา กุมารเวชศาสตร์ 19 พฤศจิกายน 2557 
51 นพ.บุญธรรม  จิระจนัทร์ อายรุศาสตร์ 19 พฤศจิกายน 2557 
52 นพ.สุรศกัด์ิ เกา้เอ้ียน สูติศาสตร์- นรีเวชวทิยา 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
53 นพ.สยาม  ศิรินธรปัญญา อายรุศาสตร์ 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
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ล าดับที ่ ช่ือ / สกุล สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

54 นพ.สถิตย ์นิรมิตมหาปัญญา อายรุศาสตร์ 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
55 นาวาอากาศตรีนพ.พชุฌงค ์ทิมรัตน์   ศลัยศาสตร์ 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
56 พญ.อรุโณทยั มีแกว้กุญชร กุมารเวชศาสตร์   18 กุมภาพนัธ์ 2558 
57 นพ.วรัิช   ทุ่งวชิรกุล   โสต ศอ นาสิกวทิยา     20 พฤษภาคม 2558 
58 พญ.ศิริรัตน์  อุฬารตินนท์ กุมารเวชศาสตร์ 22 กรกฎาคม 2558 
59 พญ.อรศิริ  เสรีรัตน์ อายรุศาสตร์ 22 กรกฎาคม 2558 
60 นพ.วรีะ บูรณะกิจเจริญ กุมารศลัยศาสตร์ 23 กนัยายน 2558 
61 พญ.อจัฉริยา ทองสิน กุมารศลัยศาสตร์ 23 กนัยายน 2558 
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