
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2557 

วนัพุธที ่  12   มีนาคม  2557 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั 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.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
9. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์    กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
12. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ วะสี กรรมการ 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
3. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
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5. ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ    รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
7. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
8. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
9. ดร.ฐิติพงศ ์ นนัทาภิวฒัน์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 
10. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  คณบดีวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
11. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ 
12. นายวฒิุพล   อินทรเทวี    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ  ผูอ้  านวยการส านกังานประชาสัมพนัธ์ 
14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.45 น. 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
               
1.2  เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
                1.2.1      เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556  
เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐาน

รับรองคุณวุฒิส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ    และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน    หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี  จ  านวน  51  คน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556 
1. สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน     1 คน 
                 รวม     1 คน 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556  
1. คณะนิเทศศาสตร์  จ านวน     1 คน 
2. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน     1 คน 
           รวม     2 คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556  
1. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน     8 คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน     1 คน 
3. คณะนิเทศศาสตร์  จ านวน     5 คน 
4. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน     1 คน 
5. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน     5 คน 
6. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จ านวน     2 คน 
7. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน     6 คน 
8. วทิยาลยันานาชาติ  จ านวน     4 คน 
9. คณะทนัตแพทยศาสตร์  จ านวน    15 คน 
10. สถาบนัการบิน  จ านวน      1 คน 
       รวม          48 คน 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2550   มหาวิทยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 6/2556   เร่ือง  ขออนุมติัการให้ปริญญา
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2556   ต่อท่าน
กรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 6/2556  เร่ือง  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2556   ต่อท่าน
กรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 31  มกราคม  2556 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.2.2 เร่ือง แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการออกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญตัิสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
  สกอ. แจง้ให้มหาวิทยาลยัเอกชนทราบ ตามหนงัสือลงวนัท่ี  19  พฤศจิกายน  2556  เร่ือง การออก
ค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมประชุมสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ตามมาตรา  28(4)  หรือ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้ง  โดยมีสาระส าคญั คือ ให้มหาวิทยาลยั ออกค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมประชุม 
อนัประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุม  ค่าใชจ่้ายและค่าท่ีพกัในการเดินทาง  ตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี โดยให้เท่าเทียมกบัท่ี
ใหก้บักรรมการสถาบนัตามมาตรา 28 (1)  (2)  (3)  หรือกรรมการสภาสถาบนัท่ีผูรั้บใบอนุญาตแต่งตั้ง   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  ซ่ึงในกรณีน้ี มหาวทิยาลยัรังสิต ไดป้ฏิบติัต่อกรรมการสภาทุกท่านในลกัษณะเดียวกนัเป็นปกติ 
อยูแ่ลว้ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  คร้ังที ่4/2556 
    วนัพุธที ่  20   พฤศจิกายน   2556 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่4/2556  โดย

ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ(ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 
   ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 
  3.1.1 หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะนิติศาสตร์  
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ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะนิติศาสตร์   
  
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะนิติศาสตร์ มีวตัถุประสงค์
ในการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการด้านการเป็นนักวิจยัและอาจารย์

ทางดา้นวิชาการนิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมในหลกัสูตรระดบัสูงสุดของ

บณัฑิตศึกษา  

1.2 เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีจะเป็นผูน้ า

สังคมและระบบยุติธรรมในองค์กรต่างๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน องค์การมหาชน องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการเมือง หน่วยงานของรัฐ 

ตลอดจนองคก์รสาธารณประโยชน์  

1.3 เพื่อผลิตนกันิติศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงดา้นการวิจยัทางนิติศาสตร์ท่ี

สร้างสรรค์เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรมปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม รวมทั้งการวิจยัประยุกต์ท่ีน าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพฒันา

กฎหมายและการบริหารงานยติุธรรม 

1.4 เพื่อผลิตต ารา ผลงานวชิาการ หรือผลงานวิจยัของคณาจารยแ์ละ/หรือของนกัศึกษาเพื่อ

เพิ่มพนูองคค์วามรู้ทางกฎหมายใหม่และสร้างสรรคน์วตักรรมทางทฤษฎีนิติศาสตร์  

1.5 เพื่อให้บริการวิชาการด้านการวิจัยทางนิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมแก่

หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรูปของโครงการท่ีปรึกษา 

การวิจยักฎหมายและการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรหรือโครงการศึกษาต่อเน่ืองแก่

สาธารณชนและผูส้นใจทัว่ไป 
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    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 1.1  
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

48 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1  
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท    
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

        ศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 
12 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
 

3 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.2 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรี 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
        ศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่  

24 หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

15 หน่วยกิต 
                9 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

 
  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  5  คน   โดยจะรับนกัศึกษา
ปีการศึกษาละ 10 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  2   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2557 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2557)  คณะนิติศาสตร์ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2557  วนัพุธท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2557 
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะนิติศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการรับทราบ
หลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. การรับนักศึกษาเข้าศึกษา แบบ 1.1   ทางคณะควรด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กลัน่กรองนักศึกษาทีจ่ะเข้าศึกษาตามความเหมาะสม 
 2. หลกัสูตรควรตั้งเป้าหมายให้นักศึกษามีความเช่ียวชาญทางด้านใดด้านหน่ึง เพือ่สร้าง
ผลงานวจัิยทีอ่อกมาเฉพาะทาง และสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลัย    
 3. หากคณะมีอาจารย์ทีม่ีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมายสาขาใด สาขาหน่ึง  และส่งเสริมให้
สร้างผลงานวจัิย ในสาขาน้ันๆ จะให้หลกัสูตรเข้มแข็ง 
 4. พยายามอย่าให้หลกัสูตรมีความหลากหลายเกนิไป  
 5. ทางคณะควรรวบรวมผลงานวชิาการของอาจารย์ แล้วน ามาเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซด์ เพือ่
ประชาสัมพนัธ์  ให้เกดิความเข้มแข็งในสายวชิาชีพของตนเอง 
 6. ควรเพิม่จุดด าใน Curriculum Mapping  หัวข้อทกัษะทางปัญญา  ของรายวชิาดุษฎี
นิพนธ์ (LAW 797  LAW 798 และ LAW 799)   
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.1.2 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาโซเชียลมีเดียเทคโนโลย ี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาโซเชียลมีเดียเทคโนโลย ี(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะดา้นโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี และการส่ือสาร
ท่ีทนัสมยั ซ่ึงสามารถจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดว้ยโซเชียลมีเดีย 
ไดอ้ย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการขององค์การและน ามาซ่ึงการ
แข่งขนัในภาคธุรกิจได ้

1.2 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการคิดเชิงบูรณา
การ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเป็นผูน้ าและผูบ้ริหารโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีระดบัสูงท่ี
มีความสามารถและศกัยภาพ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ารได ้

1.3  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกตใ์ชโ้ซเชียลมีเดียเทคโนโลยี เพื่อ
การพฒันาระบบ การแกปั้ญหาในการท างาน รวมทั้งการจดัการโครงการโซเชียลมีเดีย
เทคโนโลย ีทั้งในระดบัองคก์าร ชุมชน ทอ้งถ่ินภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ 

1.4 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีเป่ียมดว้ย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึง
จิตส านึกในการด าเนินกิจการในหนา้ท่ีท่ีดี (Governance) โดยมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการและร่วมรับผดิชอบต่อสังคม 
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    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 
 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 5 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปี
การศึกษาละ 25 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  5 
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2557 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
- 

18 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
สอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

- 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา         
โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ วนัพฤหสับดีท่ี 19  ธนัวาคม 2556     
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2557  วนัพุธท่ี  8 มกราคม 2557   
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาโซเชียลมีเดียเทคโนโลย ี(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาโซเชียลมีเดียเทคโนโลย ี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. รายวิชา ITM 501 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตัดเร่ืองอินเทอร์เน็ต 
ออก และให้เน้นเร่ืองเครือข่าย เพราะ เร่ืองอินเทอร์เน็ต  รวมอยู่ในรายวิชา  SMT 610 เทคโนโลยีการส่ือสาร 
เครือข่ายโซเชียลมีเดียและอนิเทอร์เน็ต  แล้ว 
   2. รายวิชา SMT 610 เทคโนโลยีการส่ือสาร เครือข่ายโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ต  ให้ตัด
เร่ือง การท าเหมืองข้อมูล และ โซเชียลมีเดีย ออก  และเพิม่เร่ือง Database แทน 
   3. รายวชิา SMT 611 โปรแกรมประยุกต์เชิงโซเชียลมีเดีย  ให้ตัด การวจัิย ออก 
   4. รายวชิา SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในด้านโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี  ขอให้บรรจุเนื้อหา
ทางด้านสถิติเข้าไปด้วย 
   5. รายวิชา SMT 621 ความเข้าใจการออกแบบและสร้างโซเชียลมีเดีย   ขอให้แก้ไขช่ือ
รายวชิาโดยตัด “ความเข้าใจ” ออก  และไม่ควรมีเนื้อหาเร่ือง  บทความ และ หัวข้อที่น ามาอภิปราย อยู่ในค าอธิบาย
รายวชิา 
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   6. รายวชิา SMT 622 จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ ควรใช้รายวิชาเดิมที่คณะเทคโนโลย ี
สารสนเทศใช้สอนอยู่ 
   7. ค าอธิบายรายวิชา SMT 613 ทฤษฎีส่ือดิจิทัล  และ รายวิชา SMT 627 การพาณิชย์โซเชียล 
มีเดีย   เป็นไปในทางนิเทศศาสตร์มากเกนิไป 
   8. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา SMT 625  การจัดการข้อมูลบนเวบ็   เป็น  การจัดการข้อมูลในเวบ็  
   9. ขอให้แก้ไขช่ือรายวิชา SMT 626  แนวโน้มใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากช่ือไม่
ถูกต้อง และค าว่า แนวโน้มใหม่  จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือให้พิจารณาน าช่ือรายวิชานี้ไปไว้เป็นรายวิชา 
Special Topics 
   10. ขอให้ปรับรายวิชา SMT 627 การพาณิชย์โซเชียลมีเดีย  ไปรวมกับรายวิชา SMT 622 
จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 
   11. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา  DBM 634  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เป็น ระบบ
ข่าวกรองธุรกจิ    
   12. ขอให้ตัดเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา ITE 653 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   ค าว่า “การน า
มัลติมีเดียทีเ่กบ็ไว้มาเล่นซ ้า”   ออก 
   13. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขภาพรวมของค าอธิบายรายวชิา   อกีคร้ัง   
   14. ขอให้แก้ไขการก าหนดจุดด าใน Curriculum Mapping  ซ่ึงมีหลายวชิาทีม่ีจุดด ามากเกนิไป 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 
  3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  คณะศึกษาศาสตร์ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) คณะศึกษาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2548 ต่อมาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 หมวดวชิาบงัคบั   

2.1.1  ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต  เหลือ 12 หน่วยกิต 
2.1.2  เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน 1 รายวชิา  ไดแ้ก่ EDC 609 การวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ 
2.1.3  แกไ้ขรหสั ช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

1)  จาก EDC 603  การออกแบบและพฒันาการสอน  เป็น  EDC 607  การ
ออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน   

2)  จาก EDC 605  ระเบียบวธีิวจิยัดา้นหลกัสูตรและการสอน  เป็น  EDC 608  
ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษา    

2.1.4  ยกเลิกรายวชิา   จ านวน 2 รายวชิา  ไดแ้ก่ 
1)  วชิา  EDC 600 การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื            

 2) วชิา EDC 604  การจดัการเรียนรู้และการนิเทศการสอน  
2.1.5  ยบุรวม  2 รายวชิา   

จาก EDC 601 การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร และ EDC 602 การจดัการและการ
ประเมินหลกัสูตร  เป็น  EDC 606 การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร   

 

2.2  หมวดวชิาเลือก    
 2.2.1  เปิดกลุ่มวชิาเลือก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี    
    1)  กลุ่มวชิาการพฒันาหลกัสูตรและการสอน  
 น ารายวชิาในหมวดวชิาเลือกเดิม มาปรับแกไ้ข  
    2)  กลุ่มวชิาการศึกษาภาษา  
  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 10 รายวชิา 
    3)  กลุ่มวชิาการวดัและประเมินผลทางการศึกษา  
  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 10 รายวชิา 
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 2.2.2   เพิ่มจ านวนหน่วยกิต   แผน ก แบบ ก 2   
    จาก  6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 
 2.2.3   เพิ่มจ านวนหน่วยกิต   แผน ข   
    จาก  12 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 

 
3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2557 

แผน ก แบบ ก 1    
วชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
หมวดวชิาบงัคบั - - - 
หมวดวชิาเลือก - - - 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2    
   วชิาเสริมพ้ืนฐาน - 6 หน่วยกิต* 6 หน่วยกิต* 
หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข    
  วชิาเสริมพ้ืนฐาน - 6 หน่วยกิต* 6 หน่วยกิต* 
หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 – 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
การสอบประมวลความรู้ - - - 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
* ไม่นบัหน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2557   
 วนัองัคาร ท่ี  21 มกราคม  2557    
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2557  วนัพุธท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
หลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   1. ขอให้ทบทวนช่ือรายวิชา  EDC 646  การพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออก EDC 647 
เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู้  และ รายวิชา EDC 648 การประเมินการใช้ภาษาตาม    
สภาพจริง   เน่ืองจากอ่านแล้วเข้าใจยาก 
   2. ขอให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา EDC 647 เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิง
รับรู้   เน่ืองจากค าว่า  Improving กับ Skills Development เป็นเร่ืองเดียวกัน  และควรเขียนค าอธิบายรายวิชาให้
ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึน้  
   3. ควรเปลี่ยนช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  EDC 667 ทฤษฎีการประมาณการ (Estimation 
Theory)  เป็น  (Statistical Analysis Education) น่าจะตรงกว่า เพราะในค าอธิบายรายวิชาไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้อง
กบั Estimation 
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   4. การก าหนดจุดด าใน Curriculum Mapping  ในแต่ละวิชามากเกินไป  ควรก าหนดเฉพาะ
หัวข้อทีต้่องการประเมินได้จริง   
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
  
3.2.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาล
ศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2553  โดยจดัการเรียนการสอนแบบทวิ
ภาษา  คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนร่วมกบั School of Health, Care, and 
Social Welfare, Malardalen University, Sweden และต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรเม่ือปีการศึกษา 2556 

 2. หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 
4/2556 วนัท่ี  20 พฤศจิกายน 2556   

 3. คณะพยาบาลศาสตร์ ไดส่้งหลกัสูตร เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล  และจาก
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือ
วนัท่ี 24 มกราคม 2557 ไดพ้ิจารณารายละเอียดของหลกัสูตรแลว้ มีมติให้ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร (รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) โดยขอให้มหาวิทยาลยัด าเนินการปรับแกไ้ขหลกัสูตร  น าเสนอสภามหาวิทยาลยั และส่งกลบัไป
ยงัสภาการพยาบาล เพื่อขอความเห็นชอบอีกคร้ัง 
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   4. สาระส าคญัในการปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

4.1 ปรับปรุงการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  จาก  ใหป้ริญญา 2 ปริญญา คือ ปริญญา
จากมหาวทิยาลยัรังสิต : พยาบาลศาสตรบณัฑิต และ ปริญญาจากมหาวทิยาลยั Malardalen: Bachelor of Science in 
Caring Science  เป็น ใหเ้พียง 1 ปริญญา คือ ปริญญาจากมหาวทิยาลยัรังสิต : พยาบาลศาสตรบณัฑิต            

4.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็น 143 หน่วยกิต 
 4.2.1 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 110 หน่วยกิต 
   เป็น 107 หน่วยกิต 

4.2.2  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต เป็น  
 28 หน่วยกิต   
4.2.3 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต  เป็น 79 หน่วยกิต   

 

  5. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา 2556  ไดด้งัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ  

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2557 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

และสงัคมศาสตร์ 

 
9 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกติ  110 หน่วยกติ 107 หน่วยกติ 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 28 หน่วยกิต                   32 หน่วยกิต                28 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 76 หน่วยกิต                   78 หน่วยกิต                79 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6  หน่วยกติ   6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม 
ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ 

และไม่เกนิ 150 หน่วยกติ 
146 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2556 วนัพฤหสับดี ท่ี 31 ตุลาคม 2556   
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2556  วนัพุธท่ี  6  พฤศจิกายน 2556 
  3. คณะอนุกรรมการการพิจารณาการขอรับรองสถาบนัการศึกษา และหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์  
   คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2557 
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต      
(2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   (2 ภาษา) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสภาการพยาบาล เพื่อขอ
ความเห็นชอบหลกัสูตร และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑิต  คณะเภสัชศาสตร์ 
         
   คณะเภสัชศาสตร์  ขอแกไ้ขคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ของหลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  ดงัน้ี 
  
2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

1. แบบ 1.1 และ 2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ และส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ  สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือส านกังานคณะกรรมการขา้ราช การพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

2. แบบ 1.2 และ 2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ จาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
(ก.พ.)  รับรองและมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.50  หรือเทียบเท่า 

3. เป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการหลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์พิจารณาแลว้ เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้

4.  ไม่เคยตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาล  เวน้แต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอนัได้
กระท าโดยประมาท หรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 

5.  ไม่เคยเป็นผูมี้ความประพฤติเสียหาย 
6.  ไม่เป็นคนวกิลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
7. มีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิตเร่ืองเกณฑ์มาตรฐาน

ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2556 
 

(รายละเอียดเอกสารดงัแนบ) 
 

   ในการขอแกไ้ขคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ของหลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2557    
วนัพุธท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
 
 



19 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ของหลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4 เร่ือง ขออนุมัตแิก้ไขระเบียบมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย  เคร่ืองแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2557 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย  เคร่ืองแบบของ

นกัศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน   โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกข้อก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัแกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  เคร่ืองแบบของนกัศึกษา พ.ศ. 2557ได้

ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี  9/2556  วนัท่ี  
4 ธนัวาคม 2556 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัแกไ้ขระเบียบมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  เคร่ืองแบบของนกัศึกษา พ.ศ. 2557 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม)   แก้ไขช่ือรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา  

หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) แก้ไขช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. เปิดรายวชิา (เพิ่มเติม)  จ  านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
  1.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (หมวดวชิาวทิยาศาสตร์) จ านวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
   ENE 100  พลงังานเพื่อชีวติ     3(3-0-6) 
    (Energy for life)  
  1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หมวดวชิาสังคมวิทยา จิตวทิยา และการเมือง)  
   จ านวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  POL 100  ประชาสังคมกบัการพฒันา     3(3-0-6) 
           (Civil Society and Development) 
    2. แกไ้ขช่ือรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา    
      กลุ่มวชิาภาษา (รายวชิาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) จ านวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

จาก  BHS  101  บาฮาซาเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 3(2-2-5) 
  (Bahasa for Everyday Communication I) 
เป็น BHS  101  บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 
                       (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)       
จาก  BHS  102  บาฮาซาเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                    3(2-2-5) 
                      (Bahasa for Everyday Communication II) 

  เป็น  BHS  102  บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2      3(2-2-5) 
                       (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) แกไ้ขช่ือรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา  หลกัสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)   ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2557  วนัพุธท่ี  
8  มกราคม 2557 และการประชุมคร้ังท่ี 2/2557 วนัพุธท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) แกไ้ขช่ือรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา  หลกัสูตรหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)    เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นรหัสวชิา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
   (ฉบับปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปล่ียนรหัสวิชา ในกลุ่มวิชาบงัคบัสาขา (ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม)  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์   จ  านวน 2 รายวชิา  ดงัน้ี 
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1. จาก FRN 101  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1   3(3-0-6) 
    (French for Beginners I)  
 เป็น FRN 181  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1  3(3-0-6) 
    (French for Beginners I)  
2. จาก FRN 102  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2  3(3-0-6) 
   (French for Beginners II)  
 เป็น FRN 182  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2  3(3-0-6) 
   (French for Beginners II)  

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัเปล่ียนรหัสวิชา ในกลุ่มวิชาบงัคบัสาขา  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝร่ังเศส  (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ัง
ท่ี 1/2557  วนัพุธท่ี  8  มกราคม 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรขออนุมติัเปล่ียนรหัสวิชาในกลุ่มวิชาบงัคบัสาขา (ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม) หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์   เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
   3.7.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)       
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.2  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา และสาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา         
คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
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สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)     
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7.3  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   คณะนิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   คณะนิเทศศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.4  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   คณะบริหารธุรกจิ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพือ่ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
  ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้ปรับรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร   เน่ืองจากคุณวุฒิ 
การศึกษาไม่ตรงกบัหลกัสูตร 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.5  หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ   คณะบริหารธุรกจิ 
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ คณะบริหารธุรกิจ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)   
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ  คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบและขอให้ปรับรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร   เน่ืองจากคุณวุฒิ 
การศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวชิาของหลกัสูตร  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.6  หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรนานาชาติ)   
  คณะบริหารธุรกจิ 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหาร 
ธุรกิจ   เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้ปรับรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร   เน่ืองจากคุณวุฒิ 
การศึกษาไม่ตรงกบัสาขาวชิาของหลกัสูตร  หรืออาจจะหาชาวต่างชาติเข้ามาร่วมเป็น คณะกรรมการฯ ด้วย เพราะ
เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.7  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์   คณะวทิยาศาสตร์ 

       
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ คณะวิทยาศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7.8  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์  และสาขาวชิาเคมีประยุกต์   

คณะวทิยาศาสตร์ 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ และสาขาวชิาเคมีประยกุต ์ คณะวทิยาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม          
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์และสาขาวชิาเคมีประยกุต ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 



34 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.9  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

        
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 
 



35 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   แก้ไขเพิ่มเติม           
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.10 หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  คณะบัญชี 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  คณะบญัชี 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
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มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)   
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  คณะบญัชี  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.12 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.13 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะนิติศาสตร์ 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  คณะนิติศาสตร์ 
   
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
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มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 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)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 
2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ    
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7.14 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิานักบินพาณชิย์  สถาบันการบิน 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.15  หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  คณะทนัตแพทยศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.8 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั FPT University, Socialist of Viet Nam    

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั FPT University, Socialist of Viet Nam    
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ข้อเทจ็จริง 
  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั FPT University, Socialist of Viet Nam   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลากร แลกเปล่ียนนกัศึกษา พฒันา
หลกัสูตร และพฒันาโปรแกรมการวจิยั แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสาร และประสานงานในโครงการความร่วมมือ 
  2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั 
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม    
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั FPT 
University, Socialist of Viet Nam    
 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.9 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Murdoch University, Australia    

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั  Murdoch University, Australia    
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ข้อเทจ็จริง 
  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  
Murdoch University, Australia   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลทางการศึกษา  พฒันาและเผยแพร่ตามขอ้ตกลง
ท่ีท าร่วมกนั รวมถึง แลกเปล่ียนนกัวชิาการและนกัศึกษา   
  2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใด
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Murdoch 
University, Australia    
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Williams Business College, Australia    

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Williams Business College, Australia    
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ข้อเทจ็จริง 
  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั Williams Business College, Australia   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษา พฒันาหลกัสูตร พฒันา
โครงการวจิยั  แลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และประสานงานผา่นส านกังานของตนในโครงการท่ีท าร่วมกนั      
  2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใด
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Williams 
Business College, Australia    
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.11 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Dong-Eui University, South Korea 
    

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั Dong-Eui University, South Korea 
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ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั Dong-Eui University, South Korea โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษา พฒันาหลกัสูตร พฒันา
โครงการวจิยั แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารร่วมกนั รวมถึงประสานงานผา่นส านกังานของตนในโครงการท่ีท าร่วมกนั    
  ในการน้ี  มีกิจกรรมทางวิชาการและวิจยัท่ีไดด้ าเนินการไปแล้ว ไดแ้ก่  นักศึกษาจาก Dong-Eui 
University, South Korea มาแลกเปล่ียนการศึกษาท่ีวิทยาลยันานาชาติ  ระหว่างเดือนกนัยายน ถึงเดือนธันวาคม              
ปีการศึกษา 2554   
  2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

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

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Dong-Eui 
University, South Korea 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.12   เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั University of Bamberg, Germany 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั University of Bamberg, Germany 
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ข้อเทจ็จริง 
  1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั University of Bamberg, Germany โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษา พฒันาหลกัสูตร พฒันา
โครงการวจิยั แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารร่วมกนั รวมถึงประสานงานผา่นส านกังานของตนในโครงการท่ีท าร่วมกนั  
  2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใด
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั University 
of Bamberg, Germany 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.13 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
   Informatics and Business Institute Darmajaya, Indonesia 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั  Informatics and Business Institute Darmajaya, Indonesia 
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ข้อเทจ็จริง 
  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
กบั Informatics and Business Institute Darmajaya, Indonesia โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษา 
พฒันาหลกัสูตร พฒันาดา้นวจิยั แลกเปล่ียนขอ้มูลและมีความร่วมมือในโครงการต่างๆ ร่วมกนั    
  2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Informatics 
and Business Institute Darmajaya, Indonesia 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.14 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
  Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands 
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ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands (ต่ออาย)ุโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม  
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางการศึกษา นกัวชิาการ และนกัศึกษา รวมถึงวฒันธรรมระหวา่งกนั   
   ในการน้ี  มีกิจกรรมทางวชิาการท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ ไดแ้ก่  นกัศึกษาจาก Hanze University of 
Applied Sciences, Groningen, the Netherlands มาแลกเปล่ียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ  และวทิยาลยัดนตรี  มหาวทิยาลยัรังสิต 
   2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

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

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Hanze 
University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.15 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
  Thabyay Education Foundation, Myanmar 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั Thabyay Education Foundation, Myanmar 
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ข้อเทจ็จริง 
  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
กบั Thabyay Education Foundation, Myanmar โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ร่วมมือพฒันาดา้นหลกัสูตรระหวา่งกนั จดัหา 
ทุนใหแ้ก่นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี และส่งเสริมการส่ือสารดา้นวฒันธรรมระหวา่งกนั 
   

  2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม      
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Thabyay 
Education Foundation, Myanmar 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.16 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่ 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

 เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
165,000.00 
495,000.00 

2. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
3,000.00 

- 
150,000.00 

 

  ในการขออนุมัติค่ าหน่วยกิตคร้ังน้ี   ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ดงัน้ี 
  1. หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556  วนัพุธ ท่ี  13  กุมภาพนัธ์  2556 
  2. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี   
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2557  วนัพุธ ท่ี  22 มกราคม  2557 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.17 เร่ือง ขอรับรองวารสารทางวชิาการ  ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

ค าขอ  
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอรับรองวารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 
2556   เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวก าหนดให ้  
สภามหาวิทยาลยัใช้รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  กรณีท่ีวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีก าหนด ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เม่ือ
ด าเนินการรับรองวารสารเสร็จส้ินแลว้ให้จดัท าเป็นประกาศให้ทราบทัว่กนัและแจง้ให้ กกอ.ทราบ ภายใน 30 
วนั  นบัแต่วนัท่ีออกประกาศโดยวารสารท่ีสภามหาวทิยาลยัยอมรับใหมี้ผลการบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัจึงขอเสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการ  เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัให้
การรับรอง ดงัน้ี 

1. RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) 
2. RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES  (RJSH) 
3. RANGSIT JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY (RJIT) 
4. BULLETIN  OF HEALTH, SCIENCE AND TECHNOLOGY  
5. วารสารดนตรีรังสิต 
6. วารสารวศิวกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัรังสิต 
7. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร์  
ทั้งน้ี วารสารทางวิชาการ ล าดับท่ี 1 – 6 เป็นวารสารท่ีด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยรังสิต 

และ ล าดับท่ี 7 เป็นวารสารท่ีด าเนินการจากหน่วยงานภายนอก              (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  ระบุวา่  
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 ขอ้ 3.  ในกรณีวารสารทางวชิาการท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลใหส้ภาสถาบนัอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  (1) มีก าหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั 
  (2) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วตัถุประสงค์ ขอบเขตของ
วารสาร และสาขาวชิาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ ์
  (3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
  (4) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า  วารสารมีการแต่งตั้ งผู ้ทรงคุณวุฒิ  (peer 
reviewer) ท่ีพิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวตัถุประสงค์และขอบเขต
ของวารสาร โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหน่วยงานท่ีจดัท าวารสารอยูใ่นรายช่ือดว้ย 
  (5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี
ตรง หรือเก่ียวเน่ืองกบัสาขาของบทความ และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 
  (6) วารสารทุกฉบบัมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผูนิ้พนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กรณีท่ีบทความมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ใหถื้อวา่เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
  (7) มีบทคดัย่อของบทความท่ีเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ 
กรณีท่ีบทความตีพิมพเ์ป็นภาษาต่างประเทศประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษดว้ย 
  (8) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบ
เดียวกนัในทุกบทความ ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทความและเอกสารอา้งอิง  
  
ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ท่ีมีการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  จ  านวน  7   ฉบบั 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  พจิารณาแล้วเห็นว่า เพือ่ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทั้งในเร่ืองของการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและการประกันคุณภาพ สมควรเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายอมรับ
วารสารของมหาวทิยาลยั   ทั้งนี ้ขอฝากให้ฝ่ายเลขานุการ จัดท าข้อมูลตารางสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด าเนินการของ
วารสารทางวชิาการ ทั้ง 7 ฉบับ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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   1. ปีทีเ่ร่ิมด าเนินการ 
   2. จ านวนทีจั่ดพมิพ์ 
   3. จ านวนสมาชิก 
   4. จ านวนบทความทีไ่ม่รับตีพมิพ์ เน่ืองจากไม่ผ่านการพจิารณา 
   5. จ านวนบทความทีร่อการตีพมิพ์ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.18 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  (เพิม่เติม) 
      

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการ 
มหาวิทยาลยัรังสิต (เพิ่มเติม) จ  านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่  ศ. ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์  เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรอง
วาระต่างๆ ทางดา้นวิชาการล่วงหนา้ ก่อนน าเร่ืองเสนอเขา้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ในแต่ละคร้ัง     
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัจะแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพื่อ
กระท าใดๆ ตามท่ีมอบหมายก็ได ้และเม่ือไดด้ าเนินการประการใดแลว้ให้รายงานใหส้ภาสถาบนัทราบ” 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต  
ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556   
วนัท่ี 1 มีนาคม 2556   คร้ังท่ี 2/2556 วนัท่ี 31 มีนาคม 2556     และคร้ังท่ี 3/2556  วนัท่ี 30 สิงหาคม 2556     ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ของผู ้
ขอต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
   2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทา งวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทศัน์  ของ ผศ.ปกรณ์          พรหมวิทกัษ ์  
ในการประชุมวนัท่ี 10 มกราคม 2557  คณะกรรมการมีมติอนุมติั   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์   สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ นพ.สุทธิพงษ์  ปังคานนท์  
ประเมินผลใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา 
 2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ นพ.ธัญญณัฐ  บุนนาค   
ประเมินผลใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา    
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   2.4    คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ  
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.นิยะดา  วิทยาศยั  ประเมินผล
ใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
   2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ของ นพ.ชัยสิทธ์ิ  แสงทวีสิน 
ประเมินผลใหผ้า่นได ้           เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา   
   2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ พญ.วรางคณา  พิชยัวงศ์  ประเมินผล
ใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
   2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์  ของ นพ.ปราการ ถมยางกูร  ประเมินผล
ใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
   2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ของ นายอนุสรณ์  ธรรมใจ  ประเมินผล
ใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
   2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ของ นายเกรียง กิจบ ารุงรัตน์ ประเมินผล
ใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา    
   2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพลศึกษา  ของ นายชาญชยั  สุขสุวรรณ์  ประเมินผลให้
ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
    2.11  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ ของ  นายธนกร  อยูโ่ต  ในการ
ประชุมวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2557  คณะกรรมการมีมติอนุมตัิ   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.12  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ของ นางเฟ่ืองฉัตร จรินทร์ธนนัต ์  
ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    
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  3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2557  วนัท่ี  
12  มีนาคม 2557  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเสนอ โดยมีรายนามอาจารย์
ท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ านวน 1 คน  และผู ้ช่วยศาสตราจารย ์จ  านวน 11 คน  
ดงัน้ี 
 - ผศ.ปกรณ์   พรหมวทิกัษ ์  ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาภาพยนตร์และวดิีทศัน์   
 - นพ.สุทธิพงษ์  ปังคานนท์ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 - นพ.ธัญญณัฐ  บุนนาค ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -   พญ.นิยะดา  วิทยาศยั ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -   นพ.ชัยสิทธ์ิ  แสงทวีสิน ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -   พญ.วรางคณา  พิชยัวงศ ์ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 
 -   นพ.ปราการ ถมยางกรู ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 
 -   นายอนุสรณ์  ธรรมใจ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 -   นายเกรียง กิจบ ารุงรัตน์ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาสถิติประยกุต ์ 
 -   นายชาญชยั  สุขสุวรรณ์ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาพลศึกษา  
 -   นายธนกร  อยูโ่ต ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 
 -   นางเฟ่ืองฉตัร จรินทร์ธนนัต์ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์  
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550      ความวา่       “ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์  12  คน   ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
จ านวน 1 คน  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 11 คน  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง   อืน่ๆ 
5.1   เร่ือง   การจัดตั้งบริษัท อาร์เอสยู แอนิเมชัน จ ากดั / RSU ANIMATION CO.,LTD 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัจดัตั้งบริษทั อาร์เอสย ูแอนิเมชนั จ ากดั (RSU ANIMATION CO.,LTD) 
เพื่อลงทุนในโครงการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั (อโยธยา) ซ่ึงจะใชง้บประมาณรวม 80,000,000 บาท (แปดสิบลา้น
บาท) ในระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี 
 
ข้อเทจ็จริง 
  1)   มหาวทิยาลยัรังสิตมีเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ท่ีวา่ “มหาวทิยาลยัสมบูรณ์แบบท่ีการศึกษา คือ 
นวตักรรม” และมีพนัธกิจท่ีชดัเจนขอ้หน่ึงเพื่อ “สร้างงานวจิยั  งานสร้างสรรค ์ และนวตักรรม  ท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันา
สังคม” 
  2)   มหาวทิยาลยัรังสิตไดริ้เร่ิมเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนดา้นคอมพิวเตอร์อาร์ตมาตั้งแต่ พ.ศ. 
2542  และพฒันาเป็นคณะดิจิตลัอาร์ต (Faculty of Digital Art) ในปัจจุบนั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขา
คอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Art) และสาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค (Visual Effects) ซ่ึงบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปท างาน
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ในวงการภาพยนตร์แอนิแมชนั และส่ือมลัติมีเดียต่างๆ ในวงการโทรทศัน์ จนเป็นท่ียอมรับในดา้นคุณภาพบณัฑิตโดย
กวา้งขวาง 
  3)   เพื่อเป็นการส่งเสริมพนัธกิจของมหาวทิยาลยัรังสิต รวมถึงพฒันาสู่การเป็นผูน้ าดา้นการเรียนการ
สอนของคณะดิจิตลัอาร์ต  ท่านอธิการบดีจึงมีวสิัยทศัน์ท่ีจะแสดงใหส้ังคมไดเ้ห็นถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีจะไดจ้ากการเรียน
การสอนในรูปผลงานสร้างสรรคท่ี์สัมผสัไดจ้ริง คือ ภาพยนตร์แอนิเมชนั  ซ่ึงแสดงถึงการใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูง 
ประสานกบังานสร้างสรรคท่ี์สวยงามมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ  นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมและใหค้วามรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรมไทยดว้ย 
  4)   มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการใหก้ารศึกษา และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา   ซ่ึงไม่ใช่การด าเนินการในธุรกิจดา้นอ่ืน   จึงเห็นสมควรเสนอใหจ้ดัตั้ง   บริษทั อาร์เอสย ู
แอนิเมชนั จ ากดั  ข้ึนเฉพาะเพื่อด าเนินการตามโครงการน้ี 
  5)   บริษทั อาร์เอสย ูแอนิเมชนั จ ากดั จะใชเ้งินลงทุนทั้งส้ิน 80 ลา้นบาท  โดยจะแบ่งการลงทุนเป็น
งวด ๆ  ตลอดระยะเวลาโครงการ  5 ปี ซ่ึงมหาวทิยาลยัรังสิตจะเป็นผูล้งทุนร้อยละ 99.99 
  6)   โครงการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัดงักล่าว มหาวทิยาลยัรังสิตมิไดมุ้่งหวงัผลก าไรแต่หากมี
รายไดจ้ากภาพยนตร์เกิดข้ึนภายหลงั  บริษทัฯ จะจดัสรรใหก้บัมหาวทิยาลยัในรูปเงินบริจาค  หรือ เงินสนบัสนุน
ลกัษณะอ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (10/1)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แกไ้ขเพิ่มเติม)  ฉบบัท่ี  2  
พ.ศ. 2550  ระบุวา่ สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย  และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
อ านาจหนา้ท่ี  เช่นวา่น้ีให้รวมถึง “อนุมติัการลงทุน หรือร่วมลงทุนกบันิติบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อด าเนินกิจการท่ี
เก่ียวกบั หรือต่อเน่ืองกบักิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หรือน าผลการคน้ควา้วิจยัไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์
เพื่อเป็นรายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัลงทุนจดัตั้งบริษทั อาร์เอสย ูแอนิเมชนั จ ากดั 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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 อธิการบดีไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่  แรงบนัดาลใจในการสร้างภาพยนตร์แอมิเนชัน่ “อโยธยา” เกิดจากได้
เห็นเมืองเซนต ์ ปีเตอร์สเบิร์ก ในประเทศรัสเซีย ซ่ึงถูกเผาท าลายราบคาบในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่ไดถู้กสร้าง
กลบัคืน และไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั  ประเทศไทยมีอยธุยาเป็นเมืองมรดกโลก แต่อยูใ่นสภาพทรุดโทรม 
จึงคิดจะน ายคุทองของไทยกลบัมาในรูปของ Animation ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีส าคญัคือประโยชน์ดา้นการศึกษา โดย
คณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดป้ระสบการณ์จากการร่วมท างานในโครงการน้ื  นอกจากนั้นยงัเป็นประโยชน์โดยตรงกบั
ประเทศไทยเป็นส่วนรวม  ส่วนก าไรหรือตวัเงินท่ีจะไดรั้บกลบัคืน อาจไม่มาก แต่มีความเป็นไปไดท่ี้จะมีรายได้
กลบัมา 
 การจดัตั้งบริษทัคร้ังน้ี ก็เพื่อความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท อาร์เอสยู แอมิเมช่ัน จ ากดั ตามทีม่หาวทิยาลัยเสนอ โดยให้

มหาวทิยาลัยรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากกรรมการไปประกอบการพจิารณา ดังนี้ 
  1.  จากตัวอย่างทีน่ าเสนอ เห็นว่าเป็นเทคโนโลยีทีน่่าทึง่ แสดงให้เห็นเป้าหมาย
การศึกษาของมหาวิทยาลยัที่เน้นนวตักรรม และผลผลติที่ได้มา จะไม่ใช่ Brand ของมหาวทิยาลัย
เท่าน้ัน แต่สามารถต่อยอดไปเป็น Brand ของประเทศได้  นอกจากนีป้ระโยชน์ทีจ่ะได้รับกค็ือช่วยใน
การศึกษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์  โบราณคดีของไทย และยังมีประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวด้วย 

  2.  แต่เดิมกฎหมายไม่เปิดช่องให้มหาวิทยาลยัลงทุน ร่วมทุนเพือ่สร้างทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 แต่กย็งัไม่มีทีใ่ดเกดิขึน้  มหาวิทยาลยัรังสิตจึง
เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เร่ิมต้นการลงทุนด้านนี้ 
      แต่การลงทุนของสถาบันการศึกษา ไม่ควรเน้นไปท าธุรกจิเพือ่มุ่งหาก าไร  แต่
ควรมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกับสังคม  สร้างความก้าวหน้าทางวชิาการ และมีเป้าหมายเพือ่ให้เกดิผล
กระทบทีด่ีต่อสังคมหรือมุ่งพฒันาไปเป็น Social Enterprise  ดังมีตัวอย่างมหาวิทยาลัยในประเทศ
องักฤษบางแห่ง ร่วมทุนกบับริษัทผลติเฟอร์นิเจอร์ โดยจ้างนักโทษมาท างานเพือ่ฝึกฝนและส่งเสริม
อาชีพ และให้นักศึกษาเข้าร่วมท างานตามความสมัครใจ 

   บริษัท อาร์เอสยู แอนิเมช่ัน จ ากดั จึงถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ของมหาวทิยาลยั  แต่ขอให้ 

มีจุดหมายชัดเจนว่า ไม่ได้ไปแข่งกบับริษัทเอกชน ไม่ได้มุ่งหาก าไร แต่เพือ่ให้การศึกษา วจัิยของเรา
ออกสู่สังคม  ให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้ประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้และสร้างทรัพย์สินทางปัญญา 

   อย่างไรกต็าม  การบริหารบริษัทกต้็องมี Business Plan  ทีชั่ดเจนด้วย 
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5.2   เร่ือง   ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวช้ีวดัของแผนพฒันามหาวทิยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2555 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอแจง้ผลการประเมินความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของแผนพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต  
ปีการศึกษา 2555 ใหท่ี้ประชุมทราบ  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ไดช้ี้แจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 1. การประเมินผลส าเร็จตามตวัช้ีวดั (KPI) เป็นการประเมินตามกระบวนการน้ีเป็นคร้ังแรกของ
มหาวทิยาลยั ผลการประเมินจึงอาจไม่สะทอ้นสถานการณ์ไดค้รบถว้น เพราะบางเกณฑท่ี์ตั้งไว ้อาจสูงเกินไป 
 2. ร้อยละของ KPI ท่ีบรรลุเป้าหมาย จ าแนกตามยทุธศาสตร์ มีผลโดยสรุป ดงัน้ี 
 1. การน าองคก์รใหข้บัเคล่ือนแบบองคร์วม   บรรลุ  ร้อยละ 93 
 2. การพฒันามาตรฐานคุณภาพบณัฑิต   บรรลุ ร้อยละ 71 
 3. การพฒันาอาจารย ์     บรรลุ ร้อยละ 50 
 4. การพฒันางานวจิยั งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม บรรลุ ร้อยละ 50 
 5. การพฒันาคุณภาพการบริการวชิาการแก่สังคม  บรรลุ ร้อยละ 100 
 6. การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม  บรรลุ ร้อยละ 100 
    สรุปภาพรวม  บรรลุ ร้อยละ 77 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบผลการประเมิน และขอให้น าผลไปปรับปรุงพฒันา  ทั้งนีม้ีข้อสังเกตว่าอาจยงัมี
ความคลาดเคลือ่นด้านข้อมูล เช่นบางโครงการก าลงัด าเนินการอยู่หรือใกล้เสร็จ แต่เมื่อยงัไม่แล้วเสร็จ
ครบถ้วน จึงตีค่าว่ายงัไม่บรรลุ หรือมีค่าเท่ากบั 0  จึงขอให้ทบทวนประเด็นนีเ้พือ่ให้การประเมิน
สะท้อนความจริงได้ใกล้เคียงทีสุ่ด 

 
5.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2556      

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี    
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2556   จ  านวน    223   คน 
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ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ
รับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  223  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ ภาคการศึกษาที ่2/2556 
1.  คณะพยาบาลศาสตร์ 107 
2.  คณะเภสชัศาสตร์ 10 
3. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 88 
4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
5. วทิยาลยันานาชาติ 15 
6. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 2 

รวม 223 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 
2556   จ  านวน  223  คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  2 
  ปีการศึกษา  2556  
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  จ  านวน  9  คน 
 



64 
 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด 
ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน  9  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2556 
1. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 1 
2. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 
3. สาขาวชิาการออกแบบ 1 
4. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล 
    ทางอินเทอร์เน็ต) 

2 

5. สาขาวชิาดนตรี 1 
6. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 
7. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

รวม 9 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร
บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 2   
ปีการศึกษา 2556  จ  านวน  9  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  2  
  ปีการศึกษา  2556      
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก    
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2556   จ  านวน   2   คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย และส านักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   2   คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่2/2556 
1.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1 
2.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 

รวม 2 

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

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ภาคการศึกษาท่ี  2  
ปีการศึกษา 2556    จ านวน  2  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  20.20 น. 
 
 
 
 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 
   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 


