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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2556 

วนัพุธที ่  19   มิถุนายน  2556 
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. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
9. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
10. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์    กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
2. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 
3. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพนัธ์  กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    
2. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา    
3. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
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4. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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  18.00 น. 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2   

ปีการศึกษา 2555 (เพิม่เติม)   (มติเวยีน คร้ังที ่2/2556) 
เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต

จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้
ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2555  
  1.    คณะเทคนิคการแพทย ์  จ านวน     105  คน 
  2.    คณะกายภาพบ าบดั  จ านวน       41  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน              146  คน 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2556   เร่ือง  ขออนุมติั
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การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)   ต่อสภา
มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2556   เร่ือง  ขออนุมัติการให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)   ต่อสภา
มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 3  เมษายน  2556 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

1.3 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปริญญาโท  และปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาที ่2   ปีการศึกษา 2555  และภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2555  
(มติเวยีน   คร้ังที ่3/2556) 
เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2555  และภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2555 มี

นกัศึกษามหาวทิยาลยั จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาเอก ภาค
การศึกษาท่ี 3/2555 จ านวน 1 คน ระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 จ านวน 10 คน  ภาคการศึกษาท่ี 
3/2555 คน จ านวน 3 คน  และระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 จ านวน 1,027 คน    รวมทั้งหมด  1,041 
คน    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2555 
  1. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน 1 คน 
 

ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2555 
  1. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน 1 คน 
  2. คณะบริหารธุรกิจ   จ านวน 9 คน 
      รวม         10 คน 
 

ระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2555 
  1. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 2 คน 
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  2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน 1 คน 
      รวม          3 คน 
 

ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2555 
  1. คณะศิลปศาสตร์   จ านวน 137 คน 
  2. คณะบริหารธุรกิจ   จ านวน 161 คน 
  3. คณะพยาบาลศาสตร์   จ านวน   5 คน 
  4. คณะนิเทศศาสตร์   จ านวน  51 คน 
  5. คณะChinese Business  จ านวน   4 คน 
  6. คณะศิลปะและการออกแบบ  จ านวน   8 คน 
  7. คณะกายภาพบ าบดั   จ านวน   1 คน 
  8. คณะเทคนิคการแพทย ์  จ านวน  15 คน 
  9. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน  12 คน 
  10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน  71 คน 
  11. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน  45 คน 
  12. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จ านวน   1 คน 
  13. คณะวทิยาศาสตร์   จ านวน   40 คน 
  14. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน   74 คน 
  15. วทิยาลยันานาชาติ   จ านวน    2 คน 
  16.  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน 145 คน 
  17. คณะนิติศาสตร์   จ านวน   34 คน 
  18. คณะเศรษฐศาสตร์   จ านวน    4 คน 
  19. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จ านวน   76 คน 
  20. วทิยาลยัดนตรี   จ านวน   23 คน 
  21. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน   16 คน 
  22. คณะบญัชี   จ านวน  101 คน 
  23. คณะดิจิทลัอาร์ต   จ านวน    1 คน 
      รวม         1,027 คน 
 

               รวมทั้งส้ิน    1,041  คน 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 3/2556   เร่ือง  ขออนุมติัการให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ปริญญาโท  และปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 
2555   และภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2555   ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2556   เร่ือง  ขออนุมัติการให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)   ต่อสภา
มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 13  พฤษภาคม  2556 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต   
     คร้ังที ่1/2556 วนัพุธที ่  13   มีนาคม  2556 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   คร้ังที ่1/2556  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
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3.1 เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม   วทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ 
 

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ เพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงาน
ยติุธรรม วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มีความประสงคข์อแต่งตั้ง ดร. กมล สุปรียสุนทร อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ระบุว่า “ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบนัเท่านั้น ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบนัหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต ่า
กว่าต าแหน่งระดับ 9 ขั้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด”    
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 

ข้อพจิารณา 
  การขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
อาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2556  เม่ือวนัพุธ ท่ี  3 เมษายน 2556 
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ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัแต่งตั้ง  ดร.กมล  สุปรียสุนทร  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
ร่วม  และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์   เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบการ 
แต่งตั้งต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
  สาขาวชิาธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  
  วทิยาลยันานาชาติ 
          
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
วทิยาลยันานาชาติ 

ข้อเทจ็จริง 
1.  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจบริการและการ

ท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วทิยาลยันานาชาติ  เพื่อผลิตบณัฑิต ดงัน้ี  

 1.1 เพื่อฝึกฝนใหบ้ณัฑิตมีความเขา้ใจอยา่งครอบคลุมในสาขาท่ีธุรกิจบริการและ
การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ สามารถใชค้วามรู้เหล่าน้ีในการพฒันาคุณภาพชีวติและจิตใจของตนเอง 
    1.2 เพื่อฝึกฝนให้บณัฑิตมีความรู้เฉพาะดา้นธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่ง
ประเทศอย่างลึกซ้ึงจนกระทัง่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาในอาชีพของตนเองหรือเป็นพื้นฐานท่ี
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ส่งเสริมการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  บณัฑิตจะไดรั้บการฝึกให้ท างานในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    1.3 สร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และศกัยภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด
ทางดา้นธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ และรองรับการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของภูมิภาค
อาเซียนและเอเชีย  
 1.4   มุ่งสร้างบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษาเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ไปสู่ต าแหน่งในธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศระดบัสูง 
 1.5 สร้างบณัฑิตท่ีมีความต่ืนตวัในการเปล่ียนแปลง และปรับตวัให้เขา้กบัความ
เปล่ียนแปลงอยา่งทนัท่วงที มีความเป็นมืออาชีพ  เขา้ใจวฒันธรรมท่ีหลากหลายของผูค้น 
    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท 5 คน โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 20 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 : 4   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     3  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์     9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา     3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ                  97 หน่วยกติ 
     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                   36  หน่วยกิต 
     กลุ่มวชิาชีพ                   61 หน่วยกิต 

- วชิาชีพ-บงัคบั                 40 หน่วยกิต 
- วชิาชีพ-เลือก                   6 หน่วยกิต 

      กลุ่มวชิาโท        15  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     9  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 
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 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยันานาชาติ ไดผ้า่น
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ คร้ังท่ี 2/2556 วนัจนัทร์ ท่ี 22 เมษายน 2556    
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2556  วนัพุธท่ี  1 พฤษภาคม 2556   
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
วทิยาลยันานาชาติ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
วทิยาลยันานาชาติ  เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ขอให้แก้ไข หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา   ดังนี้ 
  - ขอให้รวมข้อ 8.1  ไกด์   และข้อ   8.2  มัคคุเทศก์    เพราะมีความหมายเดียวกัน  

และให้ใช้ค าว่า  “มัคคุเทศก์”   แทน 
  - ข้อ 8.7 ให้แก้ไขค าว่า  “อาท”ิ  เป็น    “เช่น”  และ ค าว่า “สนามบิน” เป็น  “การท่า 
   อากาศยาน”  
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 2. ขอให้แก้ไข หน้า 4 ดังนี้ 
  - ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ   โดยเพิ่มประเด็นเร่ืองเศรษฐกจิ 

และ การท่องเทีย่วระหว่างประเทศ  และให้ย้ายข้อความตั้งแต่บรรทดัที ่ 9 ถึง
บรรทดัสุดท้าย ค าว่า จึงได้เสนอ......  ไปไว้ในข้อ 12   

  - ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ที่ระบุมาน้ัน ยงัไม่
ชัดเจนว่าอะไรเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน 

 3. ขอให้แก้ไข หน้า 5 ข้อ 12 การพฒันาหลกัสูตร ควรอธิบายถึงแนวทางการพฒันา
หลกัสูตร โดยกล่าวถึงจุดเด่น จุดขายของหลกัสูตรว่ามีอะไรบ้าง และเมื่อนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจะมีความช านาญทางด้านใด 

 4. ข้อ 2.2 (2.2.1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ระบุ ค าว่า “เกรด 12”  
 5. ขอให้สลบัรายวชิา IHT 387 ระบบสารสนเทศส าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

จากกลุ่มวชิาเลอืก-ทัว่ไป  มาไว้ในวชิาชีพ-บังคับ  และย้ายรายวชิา IPO 302 ระเบียบวธีิ
วจัิยส าหรับธุรกจิบริการ  จากวชิาชีพ-บังคับ ไปไหว้ในวชิาเลอืก-ทัว่ไป  

 6. ในหลกัสูตรยงัไม่มีรายวชิาที่สอนเร่ืองการให้บริการ ความจ าเป็น ความสนใจ  และ
หน้าที่ของนักท่องเทีย่ว  

 7. ขอให้เพิม่เนือ้หาของรายวชิา IHT 101 การท่องเทีย่วและการบริการสากล  ซ่ึงยงัขาด
ภาพรวมในเร่ือง การตรวจคนเข้าเมือง การประทบัตรา การขอวซ่ีา และภาษี   

 8. มีข้อสังเกตว่าปัจจุบันมหาวิทยาลยั มีหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
การท่องเที่ยว ทีเ่ปิดสอนอยู่แล้ว แต่ในหลกัสูตรทีเ่สนอมานีไ้ม่ได้กล่าวถึง ซ่ึงทั้งสอง
หลกัสูตรควรจะมีการประสานความร่วมมือกนัในการจัดท าหลกัสูตร และควรใช้
รายวชิาพืน้ฐานร่วมกนั    

 9. รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ทีใ่ช้ค าว่า “บาฮาซา” ควรระบุต่อท้ายไปเลยว่า บาฮา
ซา อะไร   เช่น  บาฮาซามลายู หรือบาฮาซามาเลเซีย 

 10. ขอให้แก้ไขค าว่า “เชิงนิเวศน์” เป็น  “เชิงนิเวศ”  ทุกแห่ง 
 11. หลกัสูตรนานาชาติทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลัย นอกจากจะใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษา

หลกัแล้ว  ควรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวชิาโทภาษาญีปุ่่น หรือเกาหล ีอกี 1 ภาษา และ
ภาษาเพือ่นบ้านไว้เป็นทางเลือก อกี 1 ภาษา เพือ่เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.3.1 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะเภสัชศาสตร์ 
   
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
คณะเภสัชศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2555   
 2. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดส่้งหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) เสนอต่อสภาเภสัชกรรม และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงสภาเภสัชกรรมไดใ้หค้วาม
เห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 และ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวน้ีแลว้  เม่ือวนัท่ี 7  กนัยายน 2555 
 3. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) โดยลดจ านวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต เหลือ 30 หน่วยกิต โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2555 เม่ือวนัพุธท่ี 19 กนัยายน 2555 และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 จึงส่งผลใหจ้  านวนหน่วยกิตรวมหลกัสูตร
เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) ลดจ านวนลง 2 หน่วยกิต จาก 233 หน่วยกิต 
เหลือ 231 หน่วยกิต   
 4. เน่ืองจากหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ ไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภาเภสัชกรรมตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ (รายละเอียดในขอ้ 2)  สภาเภสัชกรรมจึงขอให้มหาวทิยาลยัรังสิต  ด าเนินการ
จดัท าเล่มหลกัสูตรใหม่ (ตามหนงัสือท่ี 01/01/กศภ.01 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556)  และเปล่ียนช่ือสาขาวิชา จาก 
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สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ เป็น สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ (ตามหนงัสือท่ี สภ 01/01/ว.44 ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2556 และ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ท่ี 15/2556)    (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 5.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
5.1 ปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป โดยลดจ านวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต 

เหลือ 30 หน่วยกิต ท าใหโ้ครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม ลดจาก 233 หน่วยกิต เหลือ 231 หน่วยกิต 
5.2 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 

     จาก  ภาษาไทย : เภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 
         ภาษาองักฤษ : Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Sciences  
     เป็น  ภาษาไทย : เภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ 
        ภาษาองักฤษ : Doctor of Pharmacy Program in Industrial Pharmacy  
    5.3 เปล่ียนช่ือปริญญา 

จาก ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : เภสัชศาสตรบณัฑิต (เภสัชศาสตร์) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Sciences) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : Pharm.D. (Pharmaceutical Sciences) 
เป็น ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : เภสัชศาสตรบณัฑิต (เภสัชอุตสาหการ) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ภ.บ. (เภสัชอุตสาหการ) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : Pharm.D. (Industrial Pharmacy) 

      5.4 ปรับหลกัเกณฑห์มวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา ขอ้ 1.5.4  
      จาก  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนของแต่ละรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัเรียน  
       ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ไม่ต ่ากวา่ 2.0  
      เป็น  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนของแต่ละรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัเรียน 

   ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ไม่ต ่ากวา่ 2.0 หรือไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวชิา
ในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัเรียน ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
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6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

 

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

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
  

เกณฑ์ฯ  
สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ 

  
- 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

  
9 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา                 9 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

  
2 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการ 
และพลศึกษา 

  
- 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกติ    39  หน่วยกิต    39  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกติ 156  หน่วยกิต 156  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ          6  หน่วยกติ         6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 220 หน่วยกติ 233 หน่วยกติ 231 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสภาเภสัชกรรม 
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
 คณะเภสัชศาสตร์ 
   
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556)  คณะเภสัชศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2530   และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2532  2536  2542  2544  2546  2548  2552   และ  2555 
 2. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดส่้งหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัช
กรรม (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  เสนอต่อสภาเภสัชกรรม และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงสภา
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เภสัชกรรมไดใ้ห้ความเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 และ ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวน้ีแลว้  เม่ือวนัท่ี 7  กนัยายน 2555 
 3. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) โดยลดจ านวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต เหลือ 30 หน่วยกิต โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2555 เม่ือวนัพุธท่ี 19 กนัยายน 2555 และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 จึงส่งผลใหจ้  านวนหน่วยกิตรวมหลกัสูตร
เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ลดจ านวนลง 2 หน่วยกิต 
จาก 233 หน่วยกิต เหลือ 231 หน่วยกิต   
 4. เน่ืองจากหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภาเภสัชกรรมตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ (รายละเอียดในขอ้ 2)  สภาเภสัชกรรมจึงขอใหม้หาวทิยาลยัรังสิต  
ด าเนินการจดัท าเล่มหลกัสูตรใหม่ (ตามหนงัสือท่ี 01/01/กศภ.01 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556)  (รายละเอียดดงัเอกสาร
แนบ) 

 5.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
5.1 ปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป โดยลดจ านวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต 

เหลือ 30 หน่วยกิต ท าใหโ้ครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม ลดจาก 233 หน่วยกิต เหลือ 231 หน่วยกิต 
      5.2 ปรับหลกัเกณฑห์มวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา ขอ้ 1.5.4  

      จาก  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนของแต่ละรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัเรียน  
       ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ไม่ต ่ากวา่ 2.0  
      เป็น  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนของแต่ละรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัเรียน 

   ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ไม่ต ่ากวา่ 2.0 หรือไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวชิา
ในกลุ่มวชิาชีพบงัคบัเรียน ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
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6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

 

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

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
  

เกณฑ์ฯ  
สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ 

  
- 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

  
9 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา                 9 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

  
2 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการ 
และพลศึกษา 

  
- 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกติ    39  หน่วยกิต    39  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกติ 156  หน่วยกิต 156  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ          6  หน่วยกติ         6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 220 หน่วยกติ 233 หน่วยกติ 231 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
สภาเภสัชกรรม และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.3 หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะทศันมาตรศาสตร์ 
   
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะทศันมาตรศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะทศันมาตรศาสตร์
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2549 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปี
การศึกษา  2555 

2. สาระส าคญัในการปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 -  ปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดยลดจ านวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต เหลือ 

30 หน่วยกิต ท าให้โครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม ลดจาก 194 หน่วยกิต เหลือ 192 หน่วยกิต 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 
ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    -  กลุ่มสงัคมศาสตร์ 
     -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  
        และสงัคมศาสตร์  
    -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
        และคณิตศาสตร์ 
    -  กลุ่มวชิาภาษา 
    -  กลุ่มวชิาพลศึกษา 
        และหรือนนัทนาการ 
     -  กลุ่มวชิาสหวทิยาการ 
         และพลศึกษา 

   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      32  หน่วยกติ 
             6  หน่วยกิต 
            6  หน่วยกิต 

- 
 
            9  หน่วยกิต 
 
            9  หน่วยกิต 
            2  หน่วยกิต 
 

- 

       30  หน่วยกติ 
- 
- 

             9  หน่วยกิต 
 
             3  หน่วยกิต 
          
           15  หน่วยกิต 

- 
               
             3  หน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
    -  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
    -  กลุ่มวชิาชีพ 
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 

   ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 
  
 
   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

        156  หน่วยกติ 
    71  หน่วยกิต  
   85  หน่วยกิต 

     6  หน่วยกติ 

       156  หน่วยกติ 
   71 หน่วยกิต 
 85  หน่วยกิต 

    6  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกติรวม  ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 194  หน่วยกติ 192  หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
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ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556)  คณะทศันมาตรศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
คร้ังท่ี  4/2556  วนัพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2556 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรทศันมาตรศาสตร
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะทศันมาตรศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะทศันมาตรศาสตร์  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) ในหมวดวชิาเลอืก  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะนิเทศศาสตร์  
 

ค าขอ 
 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะนิเทศศาสตร์ มีความ
ประสงคข์อเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในหมวดวชิาเลือก จ านวน 4 รายวชิา  ดงัน้ี 

COM 612 ทรรศนียมิติวา่ดว้ยส่ือและการรู้เท่าทนัส่ือ  3(3-0-6) 
     (Perspectives on Media and Media Literacy) 
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  COM 682  บูรณาการวจิยักบัการจดัและผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง 3(2-2-5) 
    และวทิยโุทรทศัน์     
    (Integration Research on Communication for  
    Radio and Television Programming and Production) 
  COM 683  บูรณาการวจิยั และผลิตภาพยนตร์ และวดิีทศัน์  3(2-2-5)   

     (Integration Research on Communication  
   for Film and Video Production) 

  COM  684  การผลิตส่ือภาพและมลัติมีเดียบนพื้นฐานการวจิยั  3(2-2-5)   
     (Research-based Visual and Multimedia Production) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือก หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ ของวชิา COM 682 และ  
 COM 683 ให้สอดคล้องกบัช่ือรายวชิาภาษาไทย 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.5 เร่ือง การปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง “กรณีหลกัสูตรต้องปรับปรุง” ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 
   มหาวทิยาลัยรังสิต  
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขอปรับปรุงการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง “กรณีหลกัสูตรตอ้งปรับปรุง”  
ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี    
    

ข้อเทจ็จริง 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจง้ผลการพิจารณากรณีทกัทว้งผลการ

ตรวจประเมินซ่ึงถือเป็นท่ีส้ินสุด  ตามหนงัสือท่ี ศธ. 0506(5)/ว354 ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2556  (รายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 1)  และมหาวิทยาลยัรังสิต  ศูนยศึ์กษาสาทรธานี ยงัมีหลกัสูตรท่ีมีผลการประเมิน “ตอ้งปรับปรุง” 
จ านวน 4 หลกัสูตร ตามความละเอียดทราบแลว้นั้น 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดส่้งแนวทางการปรับปรุงการจดัการศึกษานอก
สถานท่ีตั้ง “กรณีหลกัสูตรตอ้งปรับปรุง” โดยใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแจง้รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้
มีความสอดคลอ้งตามเกณฑก์ารตรวจประเมินการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง มายงัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อก าหนดแผนในการตรวจประเมินซ ้ า โดยให้ปรับปรุงภายใน 1 ภาคการศึกษา (รายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 2)  

มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขอส่งรายละเอียดการด าเนินการ ตามผลการประเมินท่ีตอ้งปรับปรุง 
จ านวน 4 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก ผลการประเมิน 
ตอ้งปรับปรุง โดยมีประเด็นพิจารณาส าคญั คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่มีผลงานวิจยั ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ท่ี สกอ. ยอมรับ  (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ไดป้รับปรุงหลกัสูตรโดยเปล่ียนช่ือสาขาวชิา เป็น สาขาวชิาจีนและ
อาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก) 

2. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ ผลการประเมิน 
ตอ้งปรับปรุง โดยมีประเด็นพิจารณาส าคญั คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่มีผลงานวิจยั ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ท่ี สกอ. ยอมรับ 
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3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา ผลการประเมิน 
ตอ้งปรับปรุง โดยมีประเด็นพิจารณาส าคญั คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่มีผลงานวิจยั ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ท่ี สกอ. ยอมรับ  (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป ทางหลกัสูตรฯ ขอยกเลิกการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
บางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี โดยขอเปิดด าเนินการในสถานตั้งหลกัเพียงแห่งเดียว)  

4. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหาร งาน
ยติุธรรม ผลการประเมิน ตอ้งปรับปรุง โดยมีประเด็นพิจารณาส าคญั คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่มีผลงานวจิยั 
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
1. มาตรา 20 และมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจจดัการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน
ท่ีตั้งได ้รูปแบบ วธีิการจดั การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง และ สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 

2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่ 
  ขอ้ 6 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตอ้งเป็นหลกัสูตรเดิมท่ีไดเ้ปิด
สอนในสถานท่ีตั้งแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลกัสูตรท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรียบร้อยแลว้ 
  ขอ้ 8 กรณีท่ีสถาบนัประสงคจ์ะจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งเฉพาะบางส่วน
ของหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการในสถานท่ีตั้ง สถาบนัสามารถจดัการเรียนการสอนไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใช้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบชุด
เดียวกนักบัในสถานท่ีตั้งได ้   

ข้อเสนอ 
    เห็นควรพิจารณา การปรับปรุงการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง “กรณีหลกัสูตรตอ้งปรับปรุง”  
จ านวน 4 หลกัสูตร ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  นอกทีต่ั้งบางส่วน   
  ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี   
 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัเปิดด าเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต นอกท่ีตั้ง
บางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี   
    
ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ได้เปิดด าเนินการจดัการเรียนการสอนในสถาน
ท่ีตั้ง ณ มหาวทิยาลยัรังสิต เมืองเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 นั้น ในการน้ี หลกัสูตรดงักล่าวมีความประสงคจ์ะขอ
จดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี บางส่วน เพื่อเป็นการใหบ้ริการทางวชิาการและเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ประชาชนท่ีอาศัยหรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัเป็นทางเลือกส าหรับประชาชนท่ีมีความตอ้งการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดย
หลกัสูตรไดเ้น้นการสร้างและพฒันาทกัษะทางด้านการบริหารธุรกิจท่ีมีความสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
สังคมเมือง และความตอ้งการของประเทศ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการเรียนการสอน นอกสถานท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี 
ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง
ของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขออนุมัติเปิดด าเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต นอกท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป (รายละเอียดดงัเอกสาร
แนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

1. มาตรา 20 และมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจจดัการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน
ท่ีตั้งได ้รูปแบบ วธีิการจดั การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง และ สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 
 

2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่ 
  ขอ้ 6 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตอ้งเป็นหลกัสูตรเดิมท่ีไดเ้ปิด
สอนในสถานท่ีตั้งแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลกัสูตรท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรียบร้อยแลว้ 
  ขอ้ 8 กรณีท่ีสถาบนัประสงคจ์ะจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งเฉพาะบางส่วน
ของหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการในสถานท่ีตั้ง สถาบนัสามารถจดัการเรียนการสอนไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใช้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบชุด
เดียวกนักบัในสถานท่ีตั้งได ้  
  

ข้อพจิารณา 
 การขออนุมติัเปิดด าเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต นอกท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนย์
ศึกษาสาทรธานี  ของมหาวิทยาลยัรังสิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุม คร้ังท่ี 
4/2554 วนัท่ี 4  พฤษภาคม 2554   
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต นอกท่ีตั้งบางส่วน 

ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  เพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขคุณวุฒิและช่ือสถาบันการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
    อกีคร้ัง 

2. ควรสร้าง Image ผ่านหลักสูตร  เช่น จัดสัมมนาเร่ืองเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจที่มีความ
น่าสนใจในปัจจุบัน  โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียงมาบรรยาย  หรือสอดแทรก
เข้าไปในเนือ้หารายวชิา   

3. ควรหาจุดขาย และจุดต่างของหลกัสูตร ทีม่หาวทิยาลยัอืน่ๆ ไม่มี 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั Vaasa University of Applied Sciences, Finland 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Vaasa University of Applied Sciences, Finland 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Vaasa University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความร่วมมือดา้นการพฒันา
หลกัสูตร แลกเปล่ียนนกัศึกษา บุคลากร รวมถึงพฒันาโปรแกรมการวจิยัร่วมกนั 
  2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Vaasa 

University of Applied Sciences, Finland 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั  Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1.  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   1.1 พฒันาแผนงานและหลกัสูตรของความร่วมมือ ซ่ึงทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปล่ียน
ขอ้มูลร่วมกนั 
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   1.2 จดัท าหลกัสูตรระยะสั้นท่ีมีความสนใจ เช่น ภาษาวฒันธรรม แฟชัน่ดีไซน์  ศิลปะ
และการออกแบบ  สถาปัตยกรรม และ การจดัการดา้นแฟชัน่ส าหรับนกัศึกษาจากสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง  
    1.3 แลกเปล่ียนหลกัสูตรส าหรับนกัศึกษาและคณะ ในสาขาท่ีหลากหลาย 
   1.4 พฒันาดา้นการฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ เช่น ดา้นแฟชัน่ การออกแบบ ส่ิงทอ 
และการศึกษาเพื่อความเป็นมืออาชีพ 
   1.5 พฒันาและริเร่ิมร่วมกนัในดา้นต่างๆ เช่น วิจยั  วฒันธรรมและภาษา   
   1.6 กิจกรรมดา้นอ่ืนๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายสามารถท าร่วมกนัในดา้นการศึกษา 
  2.   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
ผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัปริญญาโททางการศึกษาปีการศึกษา 2556-
2561 เพื่อสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดย
บรรจุเป็นขา้ราชการครูในโรงเรียนท่ีเปิดสอนหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ ในสังกดั สพฐ. เป็นล าดบัแรก และเป็น
ครูในกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนท่ีใชภ้าษาองักฤษในการสอนเป็นล าดบัต่อไป   
  2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  MalmÖ University, Sweden 
  

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  MalmÖ University, Sweden 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  MalmÖ University, Sweden Sweden   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความร่วมมือในดา้น  แลกเปล่ียน
นักศึกษา พฒันาหลกัสูตรการศึกษา พฒันาโปรแกรมการวิจยั แลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และ มีส่วนร่วมใน
โครงการทุนดา้นนานาชาติ     
 2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

MalmÖ University, Sweden 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.11 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  European University Viadrina, Germany 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  European University Viadrina, Germany 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  European University Viadrina, Germany โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความร่วมมือในดา้น  แลกเปล่ียน
บุคลากร แลกเปล่ียนนกัศึกษา พฒันาหลกัสูตรการศึกษา พฒันาโปรแกรมการวิจยั และแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร    
  
 2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
European University Viadrina, Germany  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.12 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
กบั  Josai  Educational Corporation, Japan 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Josai  Educational Corporation, Japan 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Josai  Educational Corporation, Japan  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความร่วมมือในดา้น  แลกเปล่ียน
นกัศึกษา และบุคลากร เพื่อการวจิยัและฝึกอบรมร่วมกนั      
 2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Josai  
Educational Corporation, Japan 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิและมีข้อแนะน าให้มหาวทิยาลยัรวบรวม และสรุปวเิคราะห์ข้อเด่น
ของแต่ละสถาบันทีม่ีการจัดท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัรังสิต เพือ่เผยแพร่ให้คณาจารย์
และบุคคลทัว่ไปได้รับทราบ 
 
3.13   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลินิก 
ค าขอ  
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการคลินิก    สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ ์
จ านวน 1 คน สาขาวชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม จ านวน 1 คน และสาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ จ  านวน 1 คน 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถและปฏิบติังาน
ดา้นคลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าเพื่อด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
คลินิก จ านวน 3 คน  ดงัน้ี 
 1.  รศ. ทญ. อิศราวลัย ์บุญศิริ   ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 
       สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ 
 2. พญ. วลิาวณัย ์ จึงประเสริฐ  ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 
       สาขาวชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม 
 3.   พญ. ศิราภรณ์  สวสัดิวร   ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยค์ลินิก 
        สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 

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

1. คณะกรรมการประจ าคณะทนัตแพทยศาสตร์  (คร้ังท่ี 7/2555 วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555) 
2. คณะกรรมการประจ าสถาบนัร่วมผลิตแพทย ์กรมการแพทย-์มหาวทิยาลยัรังสิต 

   (คร้ังท่ี 2/2556 วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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3. คณะกรรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต (คร้ังท่ี 3/2556  วนัท่ี 13 มีนาคม 2556) 
 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549 ขอ้ 5 
ความวา่ ให้คณบดีพิจารณาอาจารยป์ระจ าทางคลินิกท่ีสมควร  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยค์ลินิก 
รองศาสตราจารย์คลินิก และศาสตราจารย์คลินิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวติัต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิโดยมีข้อสังเกตว่า กรณ ีพญ.ศิราภรณ์ สวสัดิวร  เป็นผู้มีผลงานทาง 

วชิาการจ านวนมาก  แต่คณะเสนอด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์คลินิก ซ่ึงสภา
มหาวทิยาลัยมีอ านาจ “ให้ความเห็นชอบ” ตามที่มหาวทิยาลัยเสนอ กรณีนี้สภา
มหาวทิยาลัยจึงให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง พญ.ศิราภรณ์  สวสัดิวร  ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์คลนิิก สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ  แต่หากคณะ และ
มหาวทิยาลัยเห็นควรเสนอให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์คลนิิก กใ็ห้เสนอมาใหม่ตาม
กระบวนการ 

 
3.14 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีข่อเปิดด าเนินการใหม่ 

 

ค าขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์ขออนุมัติค่าหน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรท่ีขอเปิด
ด าเนินการใหม่ ดงัน้ี 
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หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)    
    สาขาวชิาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ วทิยาลยันานาชาติ 

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 
 

3,000.00 
- 

507,500.00 
 

 

  ในการขออนุมัติค่าหน่วยกิตคร้ังน้ี  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
หลกัสูตรมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556  วนัศุกร์ท่ี  15  กุมภาพนัธ์  2556 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลยัรังสิต   
ประจ าปีการศึกษา 2556 

ค าขอ   
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและการเงิน  ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  และ KPI หลกั  4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
   KPI. 1 เปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาใหม่ระหวา่งปีการศึกษา 2552-2556 โดยใน 
ปีการศึกษา 2556  ตั้งเป้ารับนกัศึกษาใหม่ทั้งหมด 8,556  คน  แยกเป็นระดบัปริญญาตรี  7,665  คน   ปริญญาโท  
807  คน   และปริญญาเอก  84  คน 
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   KPI. 2 อตัราการไดง้านท าและศึกษาต่อ  ตั้งแต่บณัฑิตรุ่น 21-23  ภาพรวมบรรลุ
เป้าหมายไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 80 
 
   KPI. 3 ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิต ซ่ึงมีคุณลกัษณะ 6 ดา้น 
ซ่ึงภาพเฉล่ียโดยรวมไม่ต ่ากวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 (ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว)้ 
   KPI. 4 จ านวนอาจารย ์ ต่อ FTES ระหวา่งปี 2551-2555 ภาพรวมโดยเฉล่ียเป็นไปตาม
เป้าหมาย คือ FTES  :  อาจารย ์= 1 : 20 
 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  แบ่งเป็น  4  หัวข้อใหญ่ 
 1. เงินเดือน + ค่าสอน  เพิ่มข้ึนโดยประมาณ 8% ของฐานเงินเดือนปีการศึกษา 2555  คิดเป็นร้อยละ 40.8 
  ของประมาณการรายรับ 
 2. งบด าเนินการ  จดัสรรตาม FTES   ภารกิจ และตามจ านวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 32.1 
 3. โครงการประเภทต่างๆ ประกอบดว้ยโครงการพฒันานกัศึกษา / บุคลากร / วจิยั / รับนกัศึกษาและ 
  การซ้ืออุปกรณ์และครุภณัฑ ์ คิดเป็นร้อยละ  10.4 
 4. การจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามขอ้ตกลงกบัแหล่งเงินกู ้ คิดเป็นร้อยละ  14.8  และมีส่วนเกินดุลอยู ่
  ร้อยละ 1.9 

เปรียบเทยีบภาพรวมรายรับ – รายจ่ายระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2556 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา  2556 
 เกดิจริง ร้อยละของรายรับ ประมาณการ ร้อยละของรายรับ 
รายรับ – ค่าหน่วยกิต + ค่าบ ารุง 2,528.54 97.95 2,610.11 98.06 
          -  หอพกั 52.75 2.05 51.54 1.94 
รวมรายรับสุทธิ 2,581.29 100.00 2,661.65 100.00 
รายจ่าย – งบด าเนินการ + โครงการ 2,068.57 80.14 2,216.48 83.27 
รายรับสูงกวา่รายจ่ายขั้นตน้   512.72 19.86 445.17 16.73 
          -  คืนเงินตน้ + ดอกเบ้ีย 344.88 13.36 394.96 14.84 
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 167.84 6.50 50.21 1.89 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 



36 
 
   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณา 
รายละเอยีดทีม่หาวิทยาลยัเสนอแล้ว  มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. งบด าเนินการเพิม่ขึน้  ซ่ึงมีเหตุผลและข้อมูลรองรับว่า มหาวทิยาลัยมีการก่อสร้างอาคารเพิม่ขึน้  
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจึงเพิม่ขึน้ อาท ิค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค,  จ านวนพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ 
   เช่น พนักงาน,  แม่บ้าน,  เจ้าหน้าที ่รปภ. เป็นต้น 
2. รายจ่ายทางตรงของบางคณะ อาจมีตัวเลขสูง เช่น คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 71 ของรายรับ)  มีเหตุผล 
 ทีรั่บได้  เน่ืองจากเป็นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (เฉพาะระดับปริญญาโท  และ  ปริญญาเอก)   แต่ 
 ขอให้พจิารณาระดับปริญญาตรีบางคณะ เช่น สถาบันการบิน (ร้อยละ 83 ของรายรับ)  ว่าตัวเลขคลาด 
 เคลือ่นหรือไม่  หรือมีเหตุมาจากปัจจัยใด 
3. โดยภาพรวม คณะ และวทิยาลยัส่วนใหญ่สามารถควบคุมรายจ่ายตรงได้อยู่ในกรอบทีก่ าหนดไว้ 
 
4. ในเร่ืองของรายรับ มหาวทิยาลยัอาจจะมีการศึกษาวเิคราะห์เพิม่เติมว่าค่าเล่าเรียนกลุ่มคณะใดอยู่ในจุด 
 ทีเ่หมาะสมแล้ว  กลุ่มคณะใดทีม่ีศักยภาพในการแข่งขันสูงทีอ่าจปรับค่าเล่าเรียนเพิม่ได้อกี เช่น  

แพทยศาสตร์   ทนัตแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  เป็นต้น   แต่ทั้งนี ้ต้องมีการศึกษาวเิคราะห์ทางการตลาด 
ที่ ลกึซ้ึง 

5. งบประมาณปีการศึกษา 2556  มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ  50.21 ล้าน หรือ ร้อยละ 1.89 ของรายรับ  
  แม้ตัวเลขนีจ้ะน้อย  แต่เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีการลงทุนด้านอาคารสถานที ่ สาธารณูปโภค  และ 
 ค่าใช้จ่ายเพือ่พฒันาคุณภาพจ านวนมาก  ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองทีม่ีความจ าเป็น  ดังน้ันตัวเลข 50.21 ล้าน 
  หรือ ร้อยละ 1.89  จึงเป็นเร่ืองทีย่อมรับได้ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ด้านงบประมาณและการเงิน  
 ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2556 แล้ว จึงมีมติอนุมัติ 
 ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.1   เร่ือง     ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
4/2555  วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555  และคร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 1 มีนาคม 2556   ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการ  ของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาอายรุศาสตร์ ของ นพ.วีระศกัด์ิ ศรินนภากร
ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    
 2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  นางกนกพร  อนนัต์ช่ืนสุข
ประเมินผลใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    
 2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศของ นางสาววไิลลกัษณ์ ตรีพืช   
ประเมินผลให้ผ่านได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา    
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556  
วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2556  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผล
งานทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
เสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 3 คน  ดงัน้ี 
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 -   นพ.วีระศกัด์ิ ศรินนภากร ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         สาขาวชิาอายุรศาสตร์ 
 -  นางกนกพร  อนนัตช่ื์นสุข  ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  
 -  นางสาววไิลลกัษณ์  ตรีพืช  ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยด า เ นินการแต่งตั้ งอาจารย์ 3  คน    ด ารงต าแหน่ง              
ผูช่้วยศาสตราจารย์  จ  านวน 3 คน   ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.2   เร่ือง   ขออนุมัติรับรองผลการประเมินผลงานทางวชิาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ  
 ของ นางสาวจารุณ ี อภิวฒัน์ไพศาล 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัรับรองผลการประเมินผลงานทางวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒิ 
ข้อเทจ็จริง 
  เน่ืองดว้ย นางสาวจารุณี  อภิวฒัน์ไพศาล  ไดเ้คยด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ าคณะบญัชีและขอ
ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการดงัน้ี 
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  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2555  วนัท่ี 28 สิงหาคม 2555  แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ    
  2.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556  
วนัท่ี  31 พฤษภาคม 2556  ท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผูท้รงคุณวุฒิอ่านและ
ประเมินผลงานทางวชิาการ ในการประชุมวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556  คณะกรรมการทั้ง 3 คน  มีมติให้ผา่นไดอ้ยา่ง
เป็นเอกฉนัท ์ แต่เน่ืองดว้ย  นางสาวจารุณี   อภิวฒัน์ไพศาล    ไดล้าออกจากการเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยั
รังสิต  และปัจจุบนัด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัศิลปากร       ทางมหาวิทยาลยัรังสิตจึงไม่สามารถ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลยัรังสิตได ้  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจึงมีมติเห็นชอบให้รับรองผลการประเมิน
ดงักล่าวและให้เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณารับรองผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอ่านและ
ประเมินผลงานทางวชิาการ  
   ในการน้ี    มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัรับรองผลการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาง
มหาวิทยาลยัฯ   จกัไดแ้จง้ผลการด าเนินการดงักล่าวไปยงัมหาวทิยาลยัศิลปากรเพื่อทราบต่อไป 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรรับรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผูท้รงคุณวุฒิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ของ นางสาวจารุณี  อภิวฒัน์ไพศาล   
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.1 เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยมหาวทิยาลยั มีภารกิจในการแสวงหาความร่วมมือดา้นงานวจิยั  ทุนวิจยั  และงานบริการ
วชิาการ  รวมถึงจ าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสถาบนัการศึกษา   และองคก์รต่างๆ  ทั้งภายในประเทศ  และ
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ต่างประเทศมากข้ึน  จึงเห็นควรแต่งตั้ง ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการ
วชิาการ  โดยก ากบัดูแล  4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ สถาบนัวจิยั  ส านกังานธุรกิจสัมพนัธ์และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา  ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง   และศูนยบ์ริการวชิาการ 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34  
ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อ านาจหนา้ท่ี เช่นวา่น้ี รวมถึง...... 
  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า” 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.2  เร่ือง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี พ.ศ.2555 
 

ค าขอ 

  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  ขอเสนอรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบติังานของอธิการบดี 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554  นั้น  คณะกรรมการไดด้ าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี  
พ.ศ.2555  ตามกระบวนการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงขอน าเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของอธิการบดี   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อเสนอ   
  เห็นสมควรอนุมติั ผลการประเมินการปฏิบติังานของอธิการบดี  ซ่ึงมีผลการประเมิน โดยสรุป ดงัน้ี 

หลกัเกณฑ์และผลการประเมิน 

  1 การด าเนินงานของมหาวทิยาลยัภายใตก้ารบริหารงานของอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมาย 
นโยบาย หรือแผนพฒันาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ 
   ผลการประเมินจากกรรมการ  3  ท่าน :   ดีเยีย่ม    ดีเยีย่ม  ดีเยีย่ม  
  2 การบริหารงานมีวธีิการ หรือกลไกในการติดตามความคืบหนา้ของงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและการบริหารท่ีเสริมสร้างสังคมธรรมาธิปไตยหรือไม่ 
   ผลการประเมินจากกรรมการ  3  ท่าน : ดีเยีย่ม  ดีมาก  ดีมาก 
  3 ภาวะผูน้ า 
   ผลการประเมินจากกรรมการ  3  ท่าน : ดีเยีย่ม  ดีเยีย่ม  ดีเยีย่ม 
  4 การมีบทบาทในการช้ีน าสังคม 
   ผลการประเมินจากกรรมการ  3  ท่าน : ดีเยีย่ม  ดีเยีย่ม  ดีเยีย่ม 
 

  สรุปผลประเมินไดค้่าเฉล่ีย  4.83  จากคะแนนเตม็  5  หรืออยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.3 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต   
 

  มหาวทิยาลยัขอน าเรียนเสนอปัญหาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ตามมาตรา 
28 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ซ่ึงสืบเน่ืองจากเร่ืองแจง้เพื่อทราบ  เร่ืองความคืบหนา้
ในการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัชุดใหม่  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 
1/2556  ระเบียบวาระท่ี 1.2 เม่ือวนัพุธ ท่ี 13 มีนาคม 2556 ซ่ึงมีล าดบัความเป็นมา ดงัน้ี 
  1. มหาวทิยาลยัไดเ้สนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั ตามมาตรา 28 (1) 
และ (3) ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนงัสือลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 
  2. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556  โดยอา้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของ
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นายกสภาและกรรมการสภามหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2) และระบุวา่ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีมหาวทิยาลยัเสนอช่ือ 2 
ท่าน มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นนายกสภาและกรรมการสภาเกินกวา่ 5 แห่ง คือ ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณ
กุล และ ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร ศรีสอา้น และขอใหม้หาวิทยาลยัเสนอรายช่ือใหม่แทนผูท้รงคุณวุฒิทั้งสองท่าน 
  3. มหาวทิยาลยัไดท้  าหนงัสือลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ยนืยนัการเสนอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิเป็น
กรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 28 (1) และ (3) ตามรายช่ือท่ีเสนอเดิมทั้งหมด 
 

ข้อเสนอเพือ่พจิารณา 
  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 2 เมษายน 2556 โดยยนืยนัให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของนายกสภาและกรรมการสภามหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
  มหาวทิยาลยั จึงขอน าปัญหาน้ี เรียนเสนอต่อกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่อขอรับฟังขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปก าหนดเป็นแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม     กรรมการสภามหาวทิยาลัยได้อภิปรายปัญหานีอ้ย่างกว้างขวาง  และมีมติเห็นชอบกบัเหตุผล และ 
 ข้อโต้แย้งของมหาวทิยาลยัตามหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที ่1  
 มีนาคม 2556  โดยเฉพาะในประเด็นทางกฎหมายทีว่่า  “การไม่ด าเนินการแต่งตั้งหรือไม่เสนอให้ 
 รัฐมนตรีด าเนินการแต่งตั้ง  จึงน่าจะเป็นการกระท าทีไ่ม่มีอ านาจตามกฎหมายรองรับ และขัดต่อ 
 พระราชบัญญตัิสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบอกีด้วย” 

ดังน้ัน สภามหาวทิยาลยัจึงได้มีมติให้อธิการบดีท าจดหมายทกัท้วงในเร่ือง 
 การไม่ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546    โดยไม่มี 
 บทบัญญตัิทางกฎหมายใดรองรับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้แจ้งความเห็น 
 ดังกล่าวของสภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังนี ้   ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 เพือ่ขอให้พจิารณาเหตุผลและข้อโต้แย้งของสภามหาวิทยาลยัรังสิต ในฐานะองค์คณะบุคคลทีม่ี 
 อ านาจหน้าทีด่ าเนินกจิการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  เพือ่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
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6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่  2  
  ปีการศึกษา  2555  และภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2555      

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา    ระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2555   และภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา 2555   จ  านวน  107   คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  107  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2555 
ภาคการศึกษาที ่ 

3/2555 
รวม 

1.  คณะกายภาพบ าบดั 1 11 12 
2.  คณะศิลปะและการออกแบบ 50 - 50 
3.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 1 1 
4.  คณะเภสชัศาสตร์ - 15 15 
5.  คณะนิติศาสตร์ - 20 20 
6.  คณะพยาบาลศาสตร์ - 9 9 

รวม 51 56 107 

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

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี  2  
ปีการศึกษา 2555   และภาคการศึกษาท่ี  3    ปีการศึกษา 2555    จ  านวน   107   คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  3 
  ปีการศึกษา  2555  

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 3    ปีการศึกษา 2555    จ  านวน  140    คน 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน   140   คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่3/2555 
1.  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 6 
2.  สาขาวชิาการจดัการการพยาบาล 7 
3.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 1 
4.  สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 
5.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 12 
6.  สาขาวชิาการท่องเท่ียว 1 
7.  สาขาวชิานิติศาสตร์ 2 
8.  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 2 
9.  สาขาวชิาดนตรี 3 
10. สาขาวชิาบญัชี 6 
11. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 1 
12. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 6 
13. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 2 
14. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 4 
15. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์เน็ต) 

15 

16. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 7 
17. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 46 
18. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่3/2555 
19. สาขาวชิานิเทศศาตร์ 11 

รวม 140 
    

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

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 3  
ปีการศึกษา 2555  จ  านวน  140 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.6    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  3  
  ปีการศึกษา  2555     
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา    ระดบัปริญญาเอก    
ภาคการศึกษาท่ี  3    ปีการศึกษา 2555     จ านวน  8   คน 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   8  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่3/2555 
1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
2.  สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 4 
3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 

รวม 8 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม       (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี  3  
ปีการศึกษา 2555      จ านวน  8  คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.7    เร่ือง พธีิปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556  

ตามท่ีมหาวิทยาลยั ไดก้ าหนดเอกลกัษณ์ ของตนเองว่า “มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ ท่ี 
การศึกษาคือนวตักรรม”  และไดก้ าหนดให้ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป เป็นปีแห่ง “นวตักรรม” 

มหาวิทยาลยัจึงไดเ้ร่ิมตน้ปีการศึกษาใหม่ ดว้ยการสร้างนวตักรรมการปฐมนิเทศนกัศึกษา 
ใหม่ เม่ือวนัอาทิตยท่ี์  9  มิถุนายน  2556  ดว้ยแนวความคิด และวิธีการท่ีแตกต่างจากท่ีเคยท ามา  และอาจจะ
แตกต่างจากมหาวิทยาลยัทัว่ไปในประเทศไทย  โดยมีสาระโดยสังเขป ดงัน้ี 
  1.  เปล่ียนวตัถุประสงค์จาก การเตรียมตวั “นกัศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลยัรังสิต” เป็นการ
เตรียมตวั “เป็นพลเมืองของประเทศไทยและอาเซียน” 
  2.  ปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการการส่ือสาร จากการบรรยาย ถ่ายทอดขอ้มูล ความรู้ เป็น
รูปแบบของ “ศิลปการแสดง” ท่ีผสมผสานทั้ง การบรรยาย การขบัร้องเพลง การบรรเลงดนตรีดว้ยวง
ออร์เคสตร้า บทกวีภาพน่ิง  ภาพยนตร์  ส่ือผสมอ่ืนๆ รวมทั้งระบบแสง  สี   เสียง 
  3.       ขยายขอบเขต เน้ือหาของการปฐมนิเทศ  ไปสู่การสร้างความเขา้ใจ  ตระหนกัรู้ในปัญหา 
ของประเทศชาติ ขณะเดียวกนัก็เสนอให้เห็นโอกาสและความหวงัของประเทศ และสร้างส านึกความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมแก่นกัศึกษาใหม่ 
  4.       นกัศึกษาใหม่  คณาจารย ์ รวมทั้งผูบ้ริหาร  เป็นผูร่้วมชมการแสดง 
  5.       สถานีโทรทศัน์ดาวเทียม Wisdom TV. ของมหาวิทยาลยั ถ่ายทอดการแสดงตลอดงาน 

(รายละเอียดตามวิดิทศัน์) 



47 
 
  ทั้งน้ี ศาสตราจารย ์ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์   ไดร้ายงานกิจกรรมดงักล่าวให้ท่ีประชุมทราบ 
เพิ่มเติมโดยสรุป ดงัน้ี 
 1. เป็นการปฐมนิเทศท่ีให้นกัศึกษา ไดรั้บรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีมากกว่าระเบียบฯ,  การลงทะเบียนฯ 
แต่ท าให้นกัศึกษาไดรั้บรู้ว่ามหาวิทยาลยัรังสิตคิดและท าอะไรกบัสังคม 
 2.   ให้ขอ้มูลปัญหาของประเทศชาติ และความคาดหวงัของมหาวิทยาลยัต่อนกัศึกษาซ่ึงไม่ใช่
เพียงผลส าเร็จในการศึกษา  แต่คือจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. รูปแบบ และวิธีการ มีความเป็นนวตักรรม คือมีความขลงัในเชิงพิธีการ (เช่น การเชิญธง,  
การสวมชุดครุย)  แต่ประสานกบัรูปแบบศิลปะการแสดง เช่น การบรรเลงดนตรีดว้ยวงออร์เคสตร้า ทั้งเพลง
ซิมโฟนี และเพลงร่วมสมยั  จึงท าให้บรรยากาศต่ืนเตน้ น่าสนุกเหมือนเป็นการชมรายการแสดงดีๆ ชุดหน่ึง 
 
  ทั้งน้ี ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  20.15 น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 


