
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 2/2557 

วนัพุธที ่  18   มิถุนายน   2557 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 

9. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 

12. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 

13. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

14. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

  



2 

 

4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

6. ผูช่้ายศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

8. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 

9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

10. ดร.ฐิติพงศ ์ นนัทาภิวฒัน์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 

11. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก   เหล่าธรรมทศัน์  คณบดีวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์   

12. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ 

13. นายวฒิุพล  อินทรเทว ี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

14. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสัมพนัธ์ 

15. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.40  น. 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2  เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.2.1 เร่ือง   ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2   

 ปีการศึกษา 2556 (มติเวยีน  คร้ังที ่1/2557) 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐาน

รับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมจาํนวนทั้งส้ิน  163  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2556  

1. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน         2  คน 

2. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน      145  คน 

3. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จาํนวน        16  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน               163  คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 1/2557   เร่ือง  ขออนุมติัการให้ปริญญา

แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2556   ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลยั  

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 1/2557 เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่

ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2556 (มติเวียน คร้ังท่ี 1/2557)   ต่อสภา

มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 1  เมษายน  2557 

   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2 

   ปีการศึกษา 2556  และระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา 2556 

   (เพิม่เติม)  (มติเวยีน คร้ังที ่2/2557) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  และภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 

มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพือ่นาํเอกสารไปใชใ้นการ

ประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2556  

1. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน     47  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน              47  คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา  2556  

1. สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  จาํนวน       1  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน                 1  คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2557   เร่ือง  ขออนุมติัการให้ปริญญา

แก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2556  และระดบัปริญญาเอก   ภาคการศึกษาท่ี 3    

ปีการศึกษา 2556   (เพิ่มเติม)   ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2557 เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2556   และระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี 3  

ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) (มติเวยีน คร้ังท่ี 2/2557)   ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 29  เมษายน  2557 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

1.2.3 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2 

       ปีการศึกษา 2556  (มติเวยีน  คร้ังที ่ 3/2557)  

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2556  มีนกัศึกษามหาวทิยาลยั  จะตอ้งออกหลกัฐาน

รับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2/2556  รวมทั้งหมด 992 คน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
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ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2556 

  1. คณะศิลปศาสตร์   จาํนวน 112 คน 

  2. คณะบริหารธุรกิจ   จาํนวน 182 คน 

  3. คณะนิเทศศาสตร์   จาํนวน  54 คน 

  4. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน   5 คน 

  5. คณะกายภาพบาํบดั   จาํนวน   1 คน 

  6. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน   3 คน 

  7. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน   2 คน 

  8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน 133 คน 

  9. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน  55 คน 

  11. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จาํนวน   1 คน 

  11. คณะวทิยาศาสตร์   จาํนวน   32 คน 

  12. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน   48 คน 

  13. วทิยาลยันานาชาติ   จาํนวน    2 คน 

  14. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน 148 คน 

  15. คณะนิติศาสตร์   จาํนวน   45 คน 

  16. คณะเศรษฐศาสตร์   จาํนวน   10 คน 

  17. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน   58 คน 

  18. วทิยาลยัดนตรี   จาํนวน   21 คน 

  19. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน   17 คน 

  20. คณะบญัชี   จาํนวน       58 คน 

  21. คณะทนัตแพทยศาสตร์  จาํนวน    1 คน 

  22. สถาบนัการบิน   จาํนวน    2 คน 

  23. คณะดิจิทลัอาร์ต   จาํนวน    2 คน 

               รวมทั้งส้ิน     992     คน 

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 3/2556   เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา
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แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา  2556 ต่อท่าน กรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อ

โปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 3/2557 เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2556    (มติเวียน คร้ังท่ี 3/2557)   ต่อสภามหาวิทยาลยั  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 19  พฤษภาคม  2557 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต   

    คร้ังที ่1/2557 วนัพุธที ่  12   มีนาคม   2557 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   คร้ังที ่1/2556   

 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ)   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   

 วทิยาลยันานาชาติจีน 
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คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจ        

มหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  วทิยาลยันานาชาติจีน 

  

ข้อเทจ็จริง 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

วทิยาลยันานาชาติจีน  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีทกัษะความสามารถการจดัการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจดา้น

ชาติไทย จีน มีความเป็นผูน้าํ มีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม และมีจรรยาบรรณของ

การเป็นนกัจดัการธุรกิจ 

1.2 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตดา้นการบริหารธุรกิจ ท่ีมีทกัษะในการบริหารจดัการธุรกิจผา่น

อิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ คามเขา้ใจในเร่ืองการตลาด กลยุทธ์ เทคโนโลยี และ

รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้ง   

1.3 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตด้านการบริหารธุรกิจ ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ตลาดของการจดัการธุรกิจ   รวมทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภค    ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้  

 กลยุทธ์และนโยบาย ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดของธุรกิจ โดยเฉพาะตลาดระหว่าง

ประเทศไทยกบัจีน 

1.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์ด้าน

การเงิน การลงทุน รวมทั้ งเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เช่น เร่ืองของหลักทรัพย์ สินทรัพย ์

ความเส่ียงในการลงทุน ตราสารอนุพนัธ์ เป็นตน้ 

1.5 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นการจดัการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่

อุปทาน รวมทั้งเขา้ใจกลยทุธ์ในการจดัซ้ือ จดัหา มีทกัษะในเร่ืองการจดัการขนส่ง 

การจดัคลงัสินคา้และการกระจายสินคา้ 

1.6 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ดา้นบริหารธุรกิจ และมีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 

ท่ีจะสามารถปฏิบติังานดา้นบริหารธุรกิจในลกัษณะขา้มวฒันธรรม โดยเฉพาะการ

ดาํเนินธุรกิจระหวา่งไทยกบัจีน 
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    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  2  คน   ระดบัปริญญาโท   

3  คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  6   

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2557 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) วทิยาลยันานาชาติจีนไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ วนัจนัทร์ท่ี 21 เมษายน 2557     

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 

- 

21 หน่วยกิต 

 9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

สอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 

- 

21 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

- 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 
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  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2557  วนัพุธท่ี  7  พฤษภาคม 2557   

 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหา 

บณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  วทิยาลยันานาชาติจีน เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  วทิยาลยันานาชาติจีน  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1. หน้า 2 ข้อ 8 (8.2)  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา (นักบริหาร

โครงการ) ไม่มีรายวชิารองรับ 

 2. หน้า 4 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ให้เพิ่มข้อความถึง

สถานการณ์ว่ามีการลงทุนอย่างไร และข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ให้ระบุว่า

สังคมและวัฒนธรรมกําลังมีลักษณะอย่างไร เช่น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต กับการใช้สินค้าทางอินเทอร์เน็ตมีจํานวนมาก

ขึน้อย่างไร  คนรุ่นใหม่ใช้อุปกรณ์ส่ือสารมากขึน้เพราะเหตุใด และภาษาจีนมีผู้ใช้ในการทาํธุรกจิมากขึน้เพยีงใด 

 3. หน้า 6  ข้อ 13.1 รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควิชา หลกัสูตรอ่ืน   

ให้ระบุรายวชิาของหลกัสูตรอ่ืนๆ  ลงไปด้วย 

 4.  ให้แก้ไขวิธีการเขียนคําอธิบายรายวิชา รายวิชา MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธ์และ

การวเิคราะห์แผนธุรกจิ  โดยให้ระบุเป็นหัวข้อทีจ่ะสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้ว่าจะเรียนเร่ืองอะไรบ้าง 

  5 ให้แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ของรายวิชา MGT 675 วิธีวิจัย

ธุรกิจ     ที่ระบุว่า   เพ่ือให้สามารถเสนอโครงสร้างการวิจัยเพ่ือการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อไป   (A research 

proposal will be conducted and further study as the independent study.)   ให้ข้อความตรงกนั   

  6. รายวชิา MGT 672   กลยุทธ์การเป็นผู้นํา ผู้ประกอบการและการสร้างทีมงาน  มีเน้ือหา

น้อยเกินไป  ซ้ํากัน   ให้แก้ไขโดยระบุหัวข้อที่จะสอนให้ชัดเจน  ส่วนคําว่า Concept  และคําว่า   role  ให้เติม  s  

ต่อท้ายด้วย 
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  7. ให้แก้ไขคําอธิบายรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ  รายวชิา MGT 681  ก า ร ส ร้ า ง

นวตักรรมการจัดการความรู้และการเปลี่ยนแปลงองค์การ  Innovation Development, Knowledge Manage- 

ment and Organization Change) ให้ตรงกนั 

 8. แก้ไขช่ือ รายวิชา  MGT 683 จรรยาบรรณธุรกิจและบรรษัทภิบาล  คําว่า  บรรษัทภิบาล 

เป็น ธรรมาภิบาล หรือ กาํกบัดูแลทีด่ี   และในเน้ือหาวชิาควรยกตัวอย่างว่ามีข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง อะไรบ้าง 

  9. แก้ไขคําผิดในคําอธิบายรายวิชา  EBS 672 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต จากคําว่า 

อนิเตอร์เน็ต เป็น อนิเทอร์เน็ต ทุกคํา 

 10. ให้ลดจุดดํา ใน Curriculum Mapping  ของรายวิชาที่ไม่จําเป็นออกไปบ้าง โดยเฉพาะ

รายวชิาทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัหัวข้อทกัษะการวจัิย 

11.  ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข การเขียนคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา โดยเขียนเป็นหัวข้อว่า

มีสาระสําคัญอะไรบ้าง 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.2 หลกัสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)    คณะการแพทย์แผนตะวนัออก 
            

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน

บณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

  

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะการแพทยแ์ผน

ตะวนัออก  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาการแพทยแ์ผนจีน  ท่ีมีความรู้ ความสามารถ  เพื่อปฏิบัติ

หนา้ท่ีในฐานะผูป้ระกอบโรคศิลปะทางดา้นการแพทยแ์ผนจีน  ในการรักษาโรค  
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ส่งเสริมสุขภาพและความงาม  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  สู่สังคม  ชุมชน  ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาการแพทยแ์ผนจีนท่ีมีความรู้  และสามารถสอบวดัความรู้

สําหรับผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมไทย  ซ่ึงสามารถวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรจีน ประกอบธุรกิจดา้นการผลิตยาสุมนไพรจีน  ทั้งในโรงงาน

และร้านขายยาสมุนไพรได ้

1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาการแพทยแ์ผนจีน  ท่ีมีความสามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ทาง

การแพทยแ์ผนจีนและการแพทยแ์ผนปัจจุบนัในการบริการทางดา้นสุขภาพ 

1.4 เพื่อผลิตบัณ ฑิ ตท่ีมีความสามารถศึกษาต่อในสาขาแพทย์ทางเลือก   และ

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 

1.5 เพือ่ให้คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออกเป็นสถาบนัทางดา้นการแพทยต์ะวนัออกท่ีมี

ทั้งหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย  การแพทยแ์ผนจีน และการแพทยแ์ผนตะวนัออก

แบบบูรณาการ 
 

    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี  
 

    

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวชิาภาษา 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

 

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 

 

 30 หน่วยกติ 

   9  หน่วยกิต 

   3  หน่วยกิต 

  15  หน่วยกิต 

   3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

- วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

- วชิาชีพบงัคบั 

- ฝึกเวชปฎิบติั  

ไม่น้อยกว่า 144  หน่วยกติ                   145 หน่วยกติ 

                     45 หน่วยกิต 

                     80 หน่วยกิต 

                     20 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  180  หน่วยกติ 181 หน่วยกติ 
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 3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  11  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  4  คน   ระดบัปริญญาโท   

3 คน และระดบัปริญญาตรี 4 คนโดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 40 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  

1 :  3.6   

 4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2557 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557)   คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ วนัจนัทร์ท่ี 21 เมษายน 2557     

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2557  วนัพุธท่ี  7  พฤษภาคม 2557   

 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน

บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   คณะการแพทย์แผนตะวนัออกเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   คณะการแพทย์แผนตะวนัออก  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตดังนี้ 

1.  การกาํหนดให้นักศึกษาช้ันปีที ่ 2 ไปเรียนภาษาจีน  เป็นระยะเวลา 1 ปี ทีม่หาวิทยาลยั  

Harbin Institute of Technology และ Heilongjiang University of Chinese Medicine ประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน น้ัน คณะกรรมการฯ ได้แสดงความเป็นห่วงและมีข้อสังเกตด้านการบริหารจัดการ เน่ืองจากสภาพ

อากาศในช่วงฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิติดลบ จึงเกรงว่าสภาพอากาศจะเป็นอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา 

2. หน้า 74 รายวิชา TCM 260 การผลิตตํารับยาสมุนไพรจีนในระดับอุตสาหกรรม  และ

การบริหารจัดการโรงงาน  คําว่า  การบริหารจัดการโรงงาน  ภาษาอังกฤษควรแก้เป็น   Unit Management  และ 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตกคําว่า Powder  ซ่ึงแปลว่า ยาผง   และ ให้เติมเคร่ืองหมาย “ , ” ต่อจากคําว่า 

(ointment, gel and cream) 

3. หน้า 75 รายวชิา TCM 261 การประเมินคุณภาพสมุนไพรจีนและตํารับยาสมุนไพรจีน  

คําว่า  chinese ให้แก้ไขเป็น C ตัวใหญ่ทุกคํา 

4. หน้า 77 รายวชิา TCM 420 อายุรศาสตร์ภายนอกทางการแพทย์แผนจีน    ควรใช้คําว่า 

แพทย์แผนจีนภายนอก  และ TCM 421 อายุรศาสตร์ภายในทางการแพทย์แผนจีน 1    ควรใช้คําว่า แพทย์แผนจีน

ภายใน  ไม่ควรใช้คําว่า อายุรศาสตร์ภายนอก และอายุรศาสตร์ภายใน เพราะทางการแพทย์ คําว่า อายุรศาสตร์  

หมายถึง ภายใน  และคําว่า อายุรศาสตร์ภายนอก  จะใช้คําว่า  ศัลยศาสตร์    

5. หน้า 77 รายวชิา TCM 421 อายุรศาสตร์ภายในทางการแพทย์แผนจีน 1    ขอให้เพิม่

ข้อความทีห่ายไปของคําอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ บรรทดัที ่2 นับจากบรรทดัล่าง       

6. หน้า 81 รายวชิา TCM 191 ไทเก๊กและช่ีกง  คําว่า Qi Gong ให้เขียนเหมือนกนัทุกคํา 

7. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข การเขียนคําอธิบายรายวชิาทุกรายวชิา โดยเขียนเป็นหัวข้อว่า

มีสาระสําคัญอะไรบ้าง 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 

  3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  คณะศึกษาศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   โครงสร้างหลกัสูตร  

 เปิดแผนการศึกษาเพิ่มเติม คือ แผน ก แบบ ก 1 

2.2   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

 ยกเลิกวชิาจาํนวน 1 วชิา คือ CSC 504 ความสามารถเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.3  หมวดวชิาบงัคบั   

 2.3.1  ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิาจาํนวน 1 รายวชิา  

 2.3.2  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา   

2.4  หมวดวชิาเลือก    

2.4.1  ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา  

2.4.2 ปรับช่ือวชิาภาษาองักฤษ 1 รายวชิา 

2.4.3   ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา   

2.4.4    เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา   

2.4.5   ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 2 รายวชิา  
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3 โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  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 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2    

วชิาเสริมพ้ืนฐาน -   9 หน่วยกิต*   6 หน่วยกิต* 

หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต   9 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข    

  วชิาเสริมพ้ืนฐาน -    9 หน่วยกิต*   6 หน่วยกิต* 

หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 – 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

การสอบประมวลความรู้ - - - 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

* ไม่นบัหน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557   

 วนัองัคารท่ี  22  เมษายน  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2557  วนัพุธท่ี  7  พฤษภาคม  2557 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ือง

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้จัดรายวชิาให้สอดคล้องกบัอาชีพ   หน้า 2 ข้อ 8.1  ผู้บริหารสถานศึกษา   หากผู้เรียน

ต้องการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องเรียนวิชาอะไร  เพราะไม่มีรายวิชาใดพูดถึงโรงเรียน การตลาด และ ข้อ 8.3 

ศึกษานิเทศก์  ไม่มีรายวชิาทีก่ล่าวถึงการเป็นศึกษานิเทศก์    

2. หน้า 4  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าอะไรที่

เกีย่วข้องกบัสถานศึกษา เพราะประเด็นเหล่านีคื้อจุดสําคัญของหลกัสูตร   และข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนา

ทางสังคมและวฒันธรรม   ต้องขยายความให้สอดคล้องกบัข้อ 11.1 

3. หน้า 4 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร   ให้เขียนใหม่ว่ามีความคิดอย่างไร ทําไมถึงต้องทํา

หลกัสูตรนีขึ้น้มา 

4. ขอให้ทบทวน   รายวิชา EDU 501 พื้นฐานระบบการศึกษา  เน่ืองจากมีเน้ือหาวิชามาก

เกนิไป  ควรนําเร่ืองการเปรียบเทยีบระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ มาพฒันาเป็นอกี 1 รายวชิา 

5. รายวิชา EDU 662 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา  เน้ือหาวิชากล่าวถึง

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขององค์การ  น้ัน ควรจัดเป็นหัวข้อใหม่ ส่ิงสําคัญของเน้ือหาด้านระบบสารสนเทศ

หายไป  ควรจะอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสารสนเทศว่าต้องนํามาจัดการศึกษาอย่างไร  และใน
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เน้ือหาวิชาที่ระบุว่า การเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย   ข้อความดังกล่าว มองว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่สามารถเพิ่มคุณภาพในรูปของการศึกษาได้ และไม่

เกีย่วข้องกบัรายวชิานี ้

6. รายวิชา EDU 672 การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู้และการประกันคุณภาพ

การศึกษา    เน้ือหาวิชาต้องมีหัวข้อเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่ต่างประเทศสนใจ   และการประเมินผลทางด้าน

การศึกษาต้องนําตัวอย่างให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ให้มากขึ้น  เพราะนักศึกษาไม่รู้ว่าจะนําไปใช้

อย่างไร 

7. ขอให้เพิม่ข้อมูล ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ให้ครบทุกคน 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.2 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 คณะศึกษาศาสตร์ 
        

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 

2547 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   ตดัแผนการศึกษา แผน ข ออกจากหลกัสูตร 

2.2   หมวดวชิาบงัคบั   

 2.2.1  ปรับคาํอธิบายรายวชิา EDU 609 ระเบียบวธีิวจิยัและการเขียนรายงาน  
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2.3  หมวดวชิาเลือก    

2.3.1  ปรับคาํอธิบายรายวชิา EDU 664 การวจิยัเชิงคุณภาพทางการศึกษา  

 

3 โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2557 

แผน ก แบบ ก 2    

   วชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2557 

แผน ข    

   วชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาเลือก - 15 หน่วยกิต - 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 – 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต - 

การสอบประมวลความรู้ - - - 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ - 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ระบบสองภาษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557   

 วนัองัคารท่ี  22  เมษายน  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2557  วนัพุธท่ี  7  พฤษภาคม  2557 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ

เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1. หน้า 4 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าอะไร

ทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์นี ้เพราะเป็นประเด็นสําคัญของหลกัสูตร และ ข้อ 11.2  สถานการณ์หรือการพฒันา

ทางสังคมและวฒันธรรม  ต้องแก้ไขใหม่โดยขยายความว่าสถานการณ์คืออะไร  ทาํไมถึงต้องทาํเร่ืองนี ้

 2. ให้แก้ไข รายวิชา EDU 606 การศึกษาและสังคม : แนวคิดทางทฤษฎี  เน่ืองจากช่ือวิชา

กบัคําอธิบายรายวชิาไม่ตรงกนั 

 3. ให้แก้ไขคําอธิบายรายวิชา EDU 607 การเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนสองภาษา    ที่กล่าวถึง

เร่ือง  ผลงานการวิจัยการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาที่สอง....  น้ัน เห็นว่าน่าจะสอนหลักการก่อน แล้วค่อยนํา

งานวจัิยมาศึกษา  และให้ระบุหัวข้อทีจ่ะสอนว่ามีสาระสําคัญอะไรบ้าง      

 4. ให้เพิม่ข้อมูล สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา ของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ให้ครบถ้วน 

 5. รายวิชา EDU 631 การบริหารจัดการโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลง กับรายวิชา EDU 

633 การเงินและงบประมาณโรงเรียน    หากไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน ควรนําไปไว้ในหลักสูตรการบริหาร

การศึกษา 
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 6. ให้แก้ไขคําว่า อินเตอร์เน็ต เป็น อินเทอร์เน็ต  และคําว่า เด็ก เป็น ผู้ เรียน  ในรายวิชา 

EDU 641 เทคโนโลยแีละส่ือคอมพวิเตอร์เพ่ือการสอน   

 7. ให้แก้ไขคําอธิบายรายวิชา EDU 643 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการส่ือสาร 

เน่ืองจากมีเน้ือหาวชิาน้อย ไม่ค่อยมีสาระสําคัญ ควรเพิม่เร่ืองทีสํ่าคัญเข้าไปด้วย 

 8. วิชาเลือก มีจํานวนรายวิชามากเกินไป ขอให้ตัดรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรออก

บ้าง และควรนํารายวิชา   EDU 653 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนสองภาษา กบั EDU 654 ทักษะการสังเกต

ช้ันเรียน   มารวมกนัเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลายๆ เร่ือง 

 9. การเขียนคําอธิบายรายวิชาต้องเขียนให้ชัดเจน ให้คนอ่านเข้าใจ ว่าแต่ละรายวิชาจะ

สอนเร่ืองอะไรบ้าง 

 10. ให้เพิม่ข้อมูลผลงานทางวชิาของ ดร.สันติ  กจิลือเกยีรติ ทีก่าํลงัดําเนินการ  

 11. ควรนําผลสะท้อนจากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว  มาปรับปรุงเพ่ือให้เป็น

ประโยชน์กบัหลกัสูตร 

 คณะกรรมการฯ ฝากข้อสังเกต เร่ืองรายวิชาในหลักสูตร  ปีการศึกษา 2553 ควรนํามา

ปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้ทั้งหลกัสูตรดีขึน้ 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย  การศึกษาเพ่ือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 

         

 คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาทนัต

แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2558 

 

ข้อเทจ็จริง 

คณะทันตแพทยศาสตร์   ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียด และปรับข้อความในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีความชัดเจน 
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สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวจะเร่ิมใช้ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบั

ท่ี  2) พ .ศ . 2550   ระบุ ว่าส ภาส ถาบัน มี อําน าจห น้าท่ี วางน โยบ ายและควบ คุมดูแลกิจการทั่วไป ของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต พ.ศ. 2558  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการ

ประชุม คร้ังท่ี  4/2557  วนัพุธท่ี  7  พฤษภาคม  2557 

 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต  ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันต

แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2558 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา  (เพิม่เติม)   หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 

2556)  จาํนวน 1 รายวชิา  ดงัน้ี 
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 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (หมวดวชิาวทิยาศาสตร์)   

  CHM 102 เคมีกบัชีวติ 3 (3-0-6) 

 (Chemistry and Life)      

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อเทจ็จริง 

เน่ืองจาก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 

2556) มีรายวิชาท่ีเปิดสอนจาํนวนน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดงันั้น 

มหาวทิยาลยัจึงขอเพิ่มรายวชิาดงักล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บันกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาในรายวชิาดงักล่าว 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)   ได้

ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557  วนัพุธท่ี  2 เมษายน 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)    

เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดแขนงวชิา (เพิม่เติม) ในหมวดวชิาเลือก หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวันออก  คณะการแพทย์แผนตะวนัออก 

         

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดแขนงวชิา (เพิ่มเติม) ในหมวดวชิาเลือกหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ดว้ยหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 

2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก มีความประสงคข์อจะเปิดแขนงวชิา การแพทยท์างเลือก (Alternative 

medicine) ในหมวดวชิาเลือก  อีก 1 แขนงวชิา (เดิมมี 6 แขนงวชิา) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

หมวดวชิาเลือก         7   หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  จาํนวน 7 หน่วยกิต     

แขนงวชิาการแพทยท์างเลือก (Alternative Medicine)        หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

ORM 614  สุขภาพองคร์วมและการแพทยท์างเลือก  3(2-3-6)    

(Holistic Health and Alternative Medicine)   

ORM 661 การนวดและการกดจุดรักษาโรค 1  3(1-6-5)    

   (Massage and Acupressure for Treatment I) 

ORM 662 การนวดและการกดจุดรักษาโรค 2  3(1-6-5)    

   (Massage and Acupressure for Treatment II) 

ORM 663  ดนตรีบาํบดั   3(1-6-5) 

(Music Therapy)      

ORM 664 การออกกาํลงักายแบบตะวนัออก     2(0-6-3) 

(Oriental Exercises)     

ORM 665  โยคะและการดูแลสุขภาพแบบอายรุเวช  2(1-3-4)    

   (Yoga and Ayuravedic Health Care) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2)  พ .ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดแขนงวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือกหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ใน

การประชุมคร้ังท่ี  3/2557  วนัพุธท่ี  2  เมษายน 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัเปิดแขนงวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิากร 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

3.6.1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
        

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  คณะเทคโนโลยอีาหาร 

        

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลยอีาหาร 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร  เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.3  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

        

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  เป็นไปตามเกณฑข์องสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.6.4  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการกฬีา   คณะนิเทศศาสตร์ 

                

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา  คณะนิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา  คณะนิเทศศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Universitas Mercu Buana, Indonesia 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั  Universitas Mercu Buana, Indonesia 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั Universitas Mercu Buana, Indonesia โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและแลกเปล่ียนข้อมูลทางด้านวิชาการ 

ร่วมมือด้านการจดัทาํหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี โท เอก สนับสนุนด้านการฝึกงานให้กบันักศึกษา พฒันาและ

สนบัสนุนดา้นวจิยั และมีความร่วมมมือดา้นการจดัอบรมและประชุมร่วมกนั 

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั 

เอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม    

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ   ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Universitas Mercu Buana, Indonesia 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง การทาํสัญญาบันทกึข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  

  กบั  Han University of Applied Sciences, the Netherlands 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํสัญญาบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Han University of Applied Sciences, the Netherlands (ต่ออายสุัญญา) 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดให้มีพิธีลงนามการทําสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง

มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  Han University of Applied Sciences, the Netherlands (ต่ออายุสัญญา) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

แลกเปล่ียนนกัศึกษา บุคลากร และร่วมมือในงานดา้นวิชาการและวิจยั ทั้งน้ี มีกิจกรรมทางวิชาการท่ีไดด้าํเนินการไป

แล้ว ได้แก่ การแลกเปล่ียนนักศึกษาจาก Han University of Applied Sciences, the Netherlands มาศึกษายงัวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต เม่ือปีการศึกษา 2553 เป็นเวลา 4 เดือน 

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการทําสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  กับ Han 

University of Applied Sciences, the Netherlands (ต่ออายสุัญญา) 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต 

  กบั  International Islamic University, Malaysia 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั  International Islamic University, Malaysia   
 

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  กับ  International Islamic University, Malaysia   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียน

นกัศึกษา บุคลากร พฒันาหลกัสูตรดา้นการศึกษา และร่วมมือในโครงการต่างๆ ร่วมกนั 

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
  

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 

International Islamic University, Malaysia   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติและมีความเห็นเพิม่เติมว่า ความร่วมมือนีเ้ป็นโอกาสอนัดีเพราะรัฐบาล 

มาเลเซียมีแนวทางให้ประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์กลางการศึกษาของโลกอสิลาม  ขณะที่ 

มหาวทิยาลัยรังสิตกม็ีหลกัสูตรอสิลามศึกษา  ซ่ึงช่วยขยายโอกาสความร่วมมือ  รวมทั้งการรับ

นักศึกษาต่างชาติมาเรียนทีม่หาวทิยาลัยรังสิตด้วย 

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดดําเนินการใหม่ 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่ โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  
 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 

• เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

196,000.00 

483,000.00 

2. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• รายวชิาภาษาจีนวชิาละ 

• รายวชิาฝึกงาน วชิาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

2,600.00 

5,000.00 

40,000.00 

20,000.00 

843,500.00 

 

  ในการขออนุมัติค่ าหน่วยกิตคร้ังน้ี   ได้ผ่านการพิจารณ าจากคณ ะกรรมการบริหาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557  วนัพุธ ท่ี  12  มีนาคม 2557 
  

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลยัรังสิต   ประจําปีการศึกษา 2557 

คําขอ   

   รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและการเงิน  ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  และ KPI หลกั  3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

   KPI. 1 เปรียบเทียบจาํนวนนกัศึกษาใหม่ระหวา่งปีการศึกษา 2553 - 2556  กบัจาํนวน

นกัศึกษาท่ีเกิดจริง  แยกเป็นระดบัปริญญาตรี  และบณัฑิตศึกษา  และเป้าหมายจาํนวนนกัศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 

2557 

   KPI. 2 เปรียบเทียบจาํนวนอตัราการไดง้านทาํและศึกษาต่อ  ตั้งแต่บณัฑิตรุ่น  22 - 24  โดย

ในรุ่น 24  ตํ่ากวา่เป้าเล็กนอ้ย  คือ  ตํ่ากวา่  80%   
 

   KPI. 3 ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิต ม.รังสิต ซ่ึงมีคุณลกัษณะ

แบ่งเป็น 6 ดา้น   ภาพเฉล่ียโดยรวมไม่ตํ่ากวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5   (ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว)้ 

 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  แบ่งเป็น  4  หัวข้อใหญ่โดยเทยีบกบัรายรับรวม 

 1. เงินเดือนและค่าสอนเพิ่ม  10% จากฐานเงินเดือนปี 2556  คิดเป็นร้อยละ  40.99 

 2. งบดาํเนินการ  จดัสรรตาม FTES / ภารกิจ  และจาํนวนบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 32.49 

 3. โครงการทุกประเภท อาทิ   เช่น โครงการพฒันานกัศึกษา  บุคลากร  วจิยั  จดัสรรใหคิ้ดเป็น 

  ร้อยละ 10.56 

 4. คืนเงินตน้และดอกเบ้ีย  จ่ายตามขอ้ตกลงของแหล่งเงินกู ้ คิดเป็นร้อยละ 13.20  ซ่ึงจะเกินดุลอยู ่

  ร้อยละ 2.76 
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เปรียบเทยีบภาพรวมรายรับ-รายจ่ายระหว่างปีการศึกษา 2556  และ 2557 

รายการ 

ปี 2556 ปี 2557 

อนุมัติ 
ร้อยละของ

รายรับ 
ประมาณการ 

ร้อยละของ

รายรับ 

รายรับ-ค่าหน่วยกิตและบาํรุง    2,610.11 98.06     2,930.14         98.21 

         -หอพกั         51.54 1.94 53.55 1.79 

        รวมรายรับสุทธิ   2,661.65 100.00 2,983.69        100.00 

รายจ่าย – เงินเดือน&ค่าสอน    1,085.49 40.78 1,231.00 41.26 

           -งบดาํเนินการ       853.10 32.05 975.97 32.71 

           -โครงการต่างๆ        277.89 10.44 317.15 10.63 

        รวมรายจ่าย 2,216.48 83.27 2,524.12 84.60 

  รายรับสูงกว่ารายจ่ายข้ันต้น 445.17 16.73 459.57 15.40 

           -คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย 394.96 14.84 396.56 13.29 

    รายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 50.21 1.89 63.01 2.11 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณา 

รายละเอยีดตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอแล้ว  มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. งบดําเนินการทีเ่พิม่ขึน้จาก 853 ล้านบาท  ในปีการศึกษา 2556  เป็น 975 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2557  เน่ืองจาก

มีคณะวชิา และหลกัสูตรใหม่เพิม่ขึน้  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  และจํานวนพนักงานจึงเพิม่ขึน้ด้วย 
 

2. รายจ่ายทางตรงของบางคณะ ทีม่ีตัวเลขสูงกว่าร้อยละ 50    เช่น   คณะการแพทย์แผนตะวนัออก  

 (ร้อยละ 69)    เน่ืองจากอยู่ระหว่างการพฒันาจึงมีการรับอาจารย์เพิม่ขึน้หลายอตัรา    บางคณะมี 

 หลกัสูตรปริญญาโท  และปริญญาเอก  รายจ่ายด้านเงินเดือนอาจารย์จึงสูง  แต่คณะส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 

 ไม่เกนิร้อยละ 50    ซ่ึงข้อมูลลกัษณะนี ้   จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการวางแผนและบริหารจัดการ 
 

3. บางคณะวชิา  เช่น  ศึกษาศาสตร์   และเศรษฐศาสตร์    มีรายจ่ายทางตรงสูง (ร้อยละ 76 และ 70)   
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 แม้เป้าหมายนักศึกษาใหม่จะเพิม่ขึน้ประมาณ 2 เท่า  (จากปีการศึกษา 2556)  แต่รายได้ทีป่ระมาณการ 

 กลบัไม่สูงตาม   จึงควรมีการสอบถามตรวจทานเพิม่เติมว่ามีสาเหตุจากอะไรบ้าง   เช่น   อาจจะบรรจุ 

 อาจารย์คุณวุฒิสูง  หรือมีการเพิม่หลกัสูตรใหม่ๆ เป็นต้น 
 

4. บางคณะวชิา    เช่น    สถาบันการบิน มีรายจ่ายทางตรง ร้อยละ 87     ซ่ึงเป็นตัวเลขทีสู่ง     แต่เม่ือ 

 พจิารณาถึงผลทีไ่ด้    เช่น    สร้างโอกาสแก่ประเทศ    แก้ปัญหาความขาดแคลน     และเป็นการสร้าง 

 ช่ือเสียงภาพลกัษณ์   ของมหาวทิยาลยั    กถื็อว่าน่ีเป็นคุณค่าทีต้่องนํามาพจิารณาประกอบด้วย 
 

5. กรณขีอง International Chinese College  ซ่ึงมีรายจ่ายทางตรง ร้อยละ 48    เป็นหลกัสูตรภาษาจีน 

  รับนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียน  เป็นกรณีทีน่่าสนใจทางด้านการตลาด   เน่ืองจากมีนักศึกษาจีนที่ 

 ต้องการเรียนมหาวทิยาลัยช้ันดีจํานวนมาก     แต่โอกาสศึกษาในประเทศค่อนข้างจํากดั     นักศึกษา 

 บางส่วนจึงสนใจไปศึกษาต่างประเทศ  เพ่ือเป็นการหาประสบการณ์ และโอกาสใหม่ๆ ในชีวติ   กรณทีี่ 

 มหาวทิยาลัยรังสิตสร้างหลักสูตรนีขึ้น้มา    จึงมีความน่าสนใจ 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ด้านงบประมาณและการเงิน  

 ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปีการศึกษา 2557 แล้ว จึงมีมติอนุมัติ 

 ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ประธานคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน (ดร.อาชว์  เตาลานนท์)  

ได้ให้ความเห็นเพิม่เติม ดังนี ้

  1.  พจิารณาจากงบการเงิน เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีสถานะการเงินทีม่ั่นคง 

  2.  KPI ทีน่่าสังเกต คือ ด้านคุณธรรมของบัณฑิต  มีผลคะแนนสูงสุด  ซ่ึงเป็นส่ิงที่น่าภูมิใจ 

  3.  มหาวทิยาลัยได้มี Cost Center ของทุกคณะวชิา  มีการกาํหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้  มีการ

กาํหนดเป้าหมาย  ทาํให้คณะเห็นผลงาน หรือจุดอ่อนแล้วนําไปปรับปรุงแก้ไข  ซ่ึงเป็นเร่ืองทีด่ีมาก 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  งบประมาณ รายรับ  รายจ่ายประจําปี 2557  ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ  และมี

ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากกรรมการว่า  การเปลี่ยนแปลงประชากรอกี 5-10 ปี  นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาจะน้อยลง   
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การรับผู้เข้าศึกษาเฉพาะวยัเรียน (อายุ  18-22 ปี)  กจ็ะมีความจํากดั  จึงต้องเตรียมหลกัสูตรทีจ่ะรองรับผู้อยู่ในวัยอ่ืนๆ 

เช่นวยัทาํงาน  ซ่ึงจะเป็นโอกาสสร้างความเติบโตของมหาวทิยาลยัได้ในอนาคต 

  ทั้งนี ้อธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า หลกัสูตรอาชีวะศึกษาอจัฉริยะทีส่ร้างขึน้ มิได้มุ่งหมายรับ

เฉพาะเด็กทีจ่บจากมัธยมศึกษา  แต่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ทาํงานอยู่แล้วสามารถกลบัเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาได้ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต  

ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 

3/2556  วนัท่ี 30 สิงหาคม 2556   คร้ังท่ี 4/2556  วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556   และคร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557  

ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทาง

วชิาการ  ของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  มีผลการพจิารณาดงัน้ี 

 2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ พญ.ศิราภรณ์   สวสัดิวร 

ประเมินผลให้ผ่านได้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทําหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นพ.ธนะรัตน์  ลยางกูร  

ประเมินผลให้ผ่านได้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    
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 2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาศลัยศาสตร์ ของ นพ.สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย ์  ประเมินผล

ใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

  2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาอายุรศาสตร์     ของ  นพ.ธวชัชยั     จริยะเศรษฐพงศ ์  

ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์อง    สาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา    

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา      ของ   นพ.สุเพช็ร   ทุย้แป 

ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ   

การอุดมศึกษา    

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทําหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา    ของ  พญ.นิสา  พฤกษะริตานนท ์

ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ   

การอุดมศึกษา    

  2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ของ  นายนพปฎล       สุนทรนนท ์   

ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   

  2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอรจิรา  อารักษส์กุลวงศ ์ประเมินผลให้

ผา่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา   

  2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย   ของ   นายวฒันา     ชยธวชั 

ประเมินผลให้ผ่านได้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   

 2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์   ของ  นายเธียรชยั  

อิศรเดช     ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา    
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 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557  วนัท่ี  3 

มิถุนายน 2557  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนาม

อาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 10 คน  ดงัน้ี 

 

 - พญ.ศิราภรณ์  สวสัดิวร ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

 - นพ.ธนะรัตน์  ลยางกูร   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

 -   นพ.สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาศลัยศาสตร์ 

 -   นพ.ธวชัชยั  จริยะเศรษฐพงศ ์   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 

 -   นพ.สุเพช็ร  ทุย้แป   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

 -   พญ.นิสา  พฤกษะริตานนท ์     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

 -   นายนพปฎล  สุนทรนนท ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

 -   นางสาวอรจิรา  อารักษส์กุลวงศ ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวิชาเคมี 

 -   นายวฒันา  ชยธวชั      ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย   

 -   นายเธียรชยั  อิศรเดช   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ. 2550     ความวา่  “ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   

รองศาสตราจารย ์   รองศาสตราจารยพ์ิเศษ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์   และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย ์10 คน   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

จาํนวน 10 คน  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้    และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2   เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อนใหก้บั Dr.Ozgur 

Erdogan  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

ข้อเทจ็จริง 

  Dr.Ozgur Erdogan  เคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชาศลัยศาสตร์

ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล จาก CUKUROVA UNIVERSITY 

  ทั้ งน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดําเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมและการรับรอง

สถาบนัการศึกษารวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาท่ีเคยไดรั้บแต่งตั้งจากสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศ 

และไดเ้สนอผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัในการประชุม

คร้ังท่ี 2/2557  วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ พ.ศ. 2556  หมวด 4 การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน ขอ้ 14 และขอ้ 15 ความวา่  

  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   หรือ

สถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ีบุคคล

นั้นเคยดาํรงอยูก่็ได ้  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

    ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะนาํมาใช ้
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เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง 

มาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 15 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 14   ให้

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

   15.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทาง 

วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิมจาก

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนั

ชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนั

ชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

   15.2 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  2  ก่อนนาํเสนอสภา

มหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ดาํเนินการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการให้กบั Dr.Ozgur Erdogan  ดาํรงตาํแหน่ง

รองศาสตราจารย ์สาขาวชิาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง   อ่ืน ๆ 

6.1    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2556      
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี    

ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2556   จาํนวน    45   คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  45  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
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คณะ ภาคการศึกษาที ่3/2556 

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 2 

2.  คณะเภสชัศาสตร์ 43 

รวม 45 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา 

2556   จาํนวน  45 คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 3 

  ปีการศึกษา  2556  
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2556  จาํนวน  64  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด 

ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  64  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่3/2556 

1. สาขาวชิาสุขภาพระหวา่งประเทศ 20 

2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่3/2556 

3. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล 

    ทางอินเทอร์เน็ต) 

3 

4. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 

5. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 12 

6. สาขาวชิาบญัชี 2 

7. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 2 

8. สาขาวชิาดนตรี 8 

9. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 3 

10. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 

11. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 

12. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 4 

รวม 64 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 3   

ปีการศึกษา 2556    จาํนวน  64  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 3  

  ปีการศึกษา  2556      

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา    ระดบัปริญญาเอก    

ภาคการศึกษาท่ี  3    ปีการศึกษา 2556     จาํนวน   10   คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน   10   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่3/2556 

1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 3 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 4 

4.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 

รวม 10 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  3  

ปีการศึกษา 2556  จาํนวน  10 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.4 เร่ือง งานราตรีปฐมนิเทศของมหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2557 

 

  มหาวทิยาลยัไดจ้ดังานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  ประจาํปีการศึกษา 2557  ในวนัอาทิตยท่ี์  8  มิถุนายน  

2557  ตั้งแต่เวลา  18.00 น.  ช่ือ “งานราตรีปฐมนิเทศ ’57”  โดยจดัท่ีบริเวณสนามฟุตบอลของมหาวทิยาลยั  ดว้ย

รูปแบบและการนาํเสนอท่ีแตกต่างจากเดิม  คือ  มุ่งเสนอแนวความคิดและสร้างแรงบนัดาลใจแก่นกัศึกษาใหม่ผา่นงาน

ศิลปะการแสดงอนัหลากหลาย  ทั้งนาฏศิลป์  เพลงดนตรี  ภาพยนตร์สั้น  ละคร  และแฟชัน่โชว ์
 

  จึงขอนาํบรรยากาศของงาน   เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

(รายละเอียดตามวดิีทศัน์) 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.5 เร่ือง มหาวทิยาลัยรังสิต – นครปฐม 

 

  สืบเน่ืองจากท่ีมหาวทิยาลยัไดน้าํเสนอแนวความคิด เร่ือง “อาชีวศึกษาอจัฉริยะ” และนาํไปสู่การสร้าง

หลกัสูตรใหม่ๆ เพื่อยกระดบัอาชีวศึกษาใหสู้งถึงขั้นปริญญาตรี  จากคณะวชิาต่างๆ  เช่น  วศิวกรรมศาสตร์,  วทิยาลยั

การท่องเท่ียวและการบริการ,   วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 

  ในการน้ี มหาวทิยาลยัจึงมีแนวทางขยายพื้นท่ีจดัการศึกษาไปสู่จงัหวดันครปฐม  โดยขั้นตน้น้ีอยู่

ระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  มหาวทิยาลยัจึงขอนาํเรียนแนวคิดและเคา้โครงของแผนการจดัสถานท่ีโดยสังเขป 

 

  จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการ  เพื่อโปรดทราบ 

(รายละเอียดตามวดิีทศัน์) 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.6 เร่ือง ข้อหารือสภามหาวทิยาลยัเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวนา ด้วย “โครงการนวตักรรมชาวนา” 

 

  ปัญหาของภาคเกษตรโดยเฉพาะปัญหาชาวนา มีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ จาํนวนมาก อาทิ ปัญหาขาด

แคลนท่ีดินทาํกิน  ตน้ทุนการผลิตสูง  ผลผลิตต่อไร่ตํ่า  ราคาผลผลิตท่ีผนัผวน  การขาดแคลนเงินลงทุน ขาดแคลน
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ปัจจยัการผลิต เทคโนโลย ีและเกษตรกรก็ตกอยูใ่นวงัวนของหน้ีสิน  ประกอบกบันโยบายและมาตรการของรัฐท่ีมุ่งจะ

ช่วยเหลือชาวนา แต่กลบัซํ้ าเติมปัญหาโดยเปิดช่องใหมี้การทุจริตคอร์รัปชัน่ เช่นโครงการรับจาํนาํขา้ว เป็นตน้ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต เห็นวา่ภาคการเกษตรยงัเป็นจุดแขง็ของประเทศ หากมีการปฏิรูปโครงสร้าง  

ระบบ และการจดัการท่ีดี  เป็นธรรม การเกษตรก็จะเพิ่มศกัยภาพของประเทศและเกษตรกรก็จะหลุดพน้จากความ

ยากจนขน้แคน้ได ้  ดงันั้น มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดัตั้ง “วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ” เพื่อสร้าง

บุคคลากร สร้างองคค์วามรู้ตั้งแต่การเกษตรตน้นํ้า กลางนํ้ า และปลายนํ้า นอกจากน้ี ยงัไดริ้เร่ิม “โครงการนวตักรรม

ชาวนา” โดยสร้างความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยักบักลุ่มชาวนา ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอพนมทวน จงัหวดั

กาญจนบุรี เพือ่ร่วมกนัพฒันาภาคเกษตรในลกัษณะของการพึ่งตนเอง  เพิ่มอาํนาจต่อรอง และอาศยัเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยั เหมาะสม เพื่อพฒันาผลผลิต 

  โครงการดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา วจิยั ของวทิยาลยันวตักรรมเกษตรและ

เทคโนโลยชีีวภาพ  ขณะเดียวกนัก็เป็นการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมอีกทางหน่ึงดว้ย   

(รายละเอียดตาม Presentation) 
 

 อธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกาสิทธ์ิ)  และรองอธิการ (อาจารย์พรีพงศ์  สาคริก)  วิทยาลัย

นวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ  ได้ช้ีแจงรายละเอยีดของโครงการเพิม่เติม ดังนี ้

 วทิยาลยัฯ ได้ประสานความร่วมมือกบัชุมชนเกษตรกร  ตําบลหนองสาหร่าย  อาํเภอพนมทวน  

จังหวดักาญจนบุรี  เพ่ือร่วมศึกษา  พฒันา   แก้ไขปัญหาการผลติ  เทคโนโลยกีารปลูก ไปจนถึงธุรกจิข้าวอย่างครบ

วงจร  โดยมุ่งเน้นการศึกษาระบบการปลูกข้าวไปสู่ข้าวอนิทรีย์  การใช้เทคโนโลยเีพ่ือลดค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลติ  

โดยเป็นเทคโนโลยรีะดับที่เกษตรกรดําเนินการเองได้  นอกจากปลูกข้าวแล้ว   โครงการจะสร้างโรงสีข้าว เพ่ือผลติข้าว

ถุงจําหน่ายด้วย 

 ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  19 ราย มีพืน้ที่รวม  185 ไร่  หน่วยงานของมหาวทิยาลยัทีร่่วม

ในโครงการประกอบด้วย  วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ,   วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์   และคณะ

บริหารธุรกจิ 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ  โดยมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ดังนี้ 

 1.  เป็นเร่ืองน่ายนิดีทีม่หาวทิยาลยัร่วมมือกบัชุมชนตําบลหนองสาหร่าย เพราะชาวบ้านทีน่ี่เก่ง รอบรู้  

และทาํเร่ืองดีๆ  หลายอย่าง เช่น  การดูแลผู้สูงอายุ  การจัดตั้งสถาบันการเงินของชุมชน  ซ่ึงในอนาคตมหาวทิยาลยัอาจ

พจิารณาทาํโครงการอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากเร่ืองการเกษตร  เช่น  การท่องเทีย่วท้องถิ่น  เพราะถ้าท้องถิ่นจัดการ

ด้านวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมได้ด ี กจ็ะมีโอกาสพฒันา  จากการท่องเทีย่วทีด่ี กนํ็าไปสู่เศรษฐกจิทีด่ี 



47 

 

 2.  การปฏิรูปภาคเกษตร เป็นเร่ืองสําคัญ ตัวอย่างประเทศทีป่ฏิรูปภาคเกษตรได้สําเร็จ คือ ไต้หวนั  

กบัอสิราเอล  เพราะทั้งสองประเทศเร่ิมที ่“การปฏิรูปทีด่ิน” ก่อน  แล้วตามด้วย “การปฏิรูปการเกษตร”  นอกจากนี ้ยงั

มีสถาบันการศึกษา เช่น วทิยาลยัเกษตร    วทิยาลยัเทคโนโลย ี  ลงไปช่วยภาคเกษตรเพ่ือเพิม่มูลค่า  เกดิอุตสาหกรรม

เพิม่เติมต่อเน่ือง  จึงขอฝากมหาวทิยาลัยช่วยศึกษา  เน่ืองจาก ทั้งสองประเทศนี้ยงัมีตัวแบบทีน่่าสนใจ 

 3.  สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั  ทีเ่ห็นว่า “ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน”  และ

ถ้ามีโอกาสกค็วรขยายไปจุดอ่ืนๆ เพ่ือนํานวตักรรมไปสู่เกษตรกร  เน่ืองจากเดิมความรู้ไม่ถึงราษฎร  อยู่แต่ใน

มหาวทิยาลัย หรือหน่วยราชการเท่าน้ัน 

 4.  ตามทีม่หาวทิยาลยัได้ให้รายละเอียดเร่ืองต้นทุนต่างๆ (เช่น ต้นทุนการผลติ  / ไร่   ต้นทุน

ข้าวเปลือก,  ข้าวสาร / กโิลกรัม)  ขอให้ตรวจสอบเพิม่เติมว่าตัวเลขควรเป็นเท่าไร  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ต่อไป 

 

6.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2556  

(เพิม่เติม)      

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี    

ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2556  (เพิ่มเติม) จาํนวน    44   คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  44  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่3/2556 

(เพิม่เตมิ) 

1. คณะกายภาพบาํบดั 44 

รวม 44 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546     แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา 

2556   (เพิ่มเติม)  จาํนวน  44 คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 3  ปีการศึกษา  2556  

  (เพิม่เติม)  
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2556  (เพิ่มเติม) จาํนวน  33  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด 

ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  33  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่3/2556 (เพิม่เตมิ) 

1. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

2. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 

3. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล 

    ทางอินเทอร์เน็ต) 

7 

4. สาขาวชิาการออกแบบ 1 

5. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 8 

6. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 1 

7. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 2 

8. สาขาวชิาดนตรี 3 

9. สาขาวชิาบญัชี 1 

10. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 4 

รวม 33 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546     แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 3   

ปีการศึกษา 2556  (เพิ่มเติม)  จาํนวน  33  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

เลกิประชุมเวลา  19.45  น. 

 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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