
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2557 

วนัพุธที ่  17   กนัยายน   2557 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  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.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

12. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 

2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

5. ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ    รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
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6. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

8. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 

9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

10. ดร.อภิระมณ  อุไรรัตน์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

11. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

12. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

13. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

14. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ 

15. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.40  น. 

 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

   ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   ปริญญาโท    

   ปริญญาตรี   ภาคการศึกษาที่ 3   ปีการศึกษา 2556  (มติเวียน คร้ังที ่4/2557) 

เน่ืองดว้ย   ในภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2556   มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้ง 

ออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสําหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  จาํนวน  20  คน    ระดบัปริญญาโท  จาํนวน  24  คน  และระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน  1,122   คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2556  

1. คณะนิเทศศาสตร์  จาํนวน     1 คน 
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2. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน    19 คน 

    รวม    20 คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2556  

1. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน     12 คน 

2. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน      2 คน 

3. คณะนิเทศศาสตร์  จาํนวน      1 คน 

4. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน      1 คน 

5. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน      1 คน 

6. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน      3 คน 

7. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน      1 คน 

8. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน      3 คน 

    รวม            24 คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2556  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน     73 คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน     77 คน 

3. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน     18 คน 

4. คณะนิเทศศาสตร์  จาํนวน   117 คน 

5. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน      4 คน 

6. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน   298 คน 

7. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน       3 คน 

8. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน     24 คน 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน     33 คน 

10. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน     37 คน 

11. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน     54 คน 

12. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน     51 คน 

13. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน     22 คน 

14. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน     13 คน 

15. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน     26 คน 
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16. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน     13 คน 

17. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน     18 คน 

18. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน       4 คน 

19. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน      20 คน 

20. คณะบญัชี   จาํนวน      10 คน 

21. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน      10  คน 

22. สถาบนัการบิน  จาํนวน        1 คน 

23. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน    148 คน 

24. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน               4 คน 

    รวม          1,078 คน 
 

     รวมทั้งส้ิน           1,122 คน 

 

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

พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 4/2557   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2556  ต่อท่านกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2557  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก     ปริญญาโท     ปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 3     ปีการศึกษา 2556    ต่อสภา

มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 10  กรกฎาคม  2557 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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1.2.2  เร่ือง ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

   เน่ืองจาก ดร.กฤษณพงศ ์  กีรติกร  ไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง (รัฐมนตรี

ช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) ดงันั้น ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั

รังสิต  ตั้งแต่วนัท่ี  29  สิงหาคม  2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  

    คร้ังที ่2/2557 วนัพุธที ่  18    มิถุนายน   2557 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   

คร้ังที ่2/2557  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

  คณะนิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

คณะนิเทศศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2547 ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  เปิดรายวชิาใหม่ในหมวดวชิาเลือกเพิ่มเติม จาํนวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่  

 COM 703  สถิติขั้นสูงสาํหรับการวจิยั                                              3(3-0-6)   

  (Advanced Statistics for Research) 

 COM 714  วธีิวทิยาขั้นสูงเก่ียวกบัการส่ือสารดว้ยภาพ                     3(3-0-6)                 

  (Advanced Methodology of Visual Communication) 

3 โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร  

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

แบบ 1.1  

สําหรับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

  

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

   

48 หน่วยกิต 

 

  

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 

สําหรับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท    

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

  

12 หน่วยกิต  

36 หน่วยกิต 

 

 

 12 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2557   

 วนัพฤหสับดีท่ี  24 กรกฎาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557  วนัพุธท่ี  6  สิงหาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขการเขียน ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามา

พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้อ 12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2   และความสําคัญ ในหมวดที่ 2      ข้อ 

1.2   เน่ืองจากเน้ือหาไม่มีความแตกต่างกันกับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  เช่น  มีคําว่า “ระดับสูงสุด” ทั้ง

สองหลกัสูตร   

2. ขอให้แก้ไขการเขียนในข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนว่ามี

การเปลีย่นแปลงอย่างไร   เขียนอย่างไรให้สะท้อนความคิดของเรา เพ่ือดึงดูดใจให้คนอ่านเข้าใจ และอยากมาเรียน    

3. และทางหลักสูตรได้เขียนถึง  “เทคโนโลยีทางภาพ”  แต่ในหลักสูตรไม่มีรายวิชาในเร่ือง

ดังกล่าวรองรับ    

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เขียนเปิดกว้างมากเกินไป ควรเขียนให้ชัดเจนว่ารับผู้สําเร็จ

การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทสาขาใด 

5. ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร ที่เขียนมาไม่มีความเกีย่วข้องกับหลักสูตร ไม่พูดถึงว่า

หลักสูตรจะทําอะไร พัฒนาอะไร ไม่ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์เท่าไร และหลักสูตรเน้นเกี่ยวกับ

เทคโนโลยทีางภาพมากเกนิไป 

6. ข้อ 11 เขียนข้อความเหมือนกนักับหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  ซ่ึงข้อความที่เขียน

มาไม่เกีย่วข้องกบัหลกัสูตร 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

 

3.1.2 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ 

    

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา 2542 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการ 

ศึกษา 2549 และ 2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  เปิดรายวชิาใหม่ในหมวดวชิาเลือกเพิ่มเติม จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่  

  COM 685 หวัขอ้เฉพาะทางการสร้างสรรคง์านนวตักรรม    3(2-2-5) 

    ดา้นการส่ือสาร               

   (Selected Topics in Creation of Innovative Communication Project) 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา 2554  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก 2 

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 

    หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

 6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

 6 หน่วยกิต 

- 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2557   

 วนัพฤหสับดีท่ี  24 กรกฎาคม  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557 วนัพุธท่ี  6 สิงหาคม  2557 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1. ขอให้แก้ไขการเขียน ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามา

พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้อ 12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2   และความสําคัญ ในหมวดที่ 2      ข้อ 

1.2 เน่ืองจากเน้ือหาไม่มีความแตกต่างกันกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เช่น มีคําว่า “ระดับสูงสุด” ทั้งสอง

หลกัสูตร   

1. ควรแก้ไขการเขียนในข้อ 11 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไร  และเขียนอย่างไรให้สะท้อนความคิดของ

เรา เพ่ือดึงดูดใจให้คนอ่านเข้าใจ และอยากมาเรียน    

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เขียนเปิดกว้างมากเกินไป ควรเขียนให้ชัดเจนว่ารับผู้สําเร็จ

การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาใด 

3. ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร ที่เขียนมาไม่มีความเกีย่วข้องกับหลักสูตร ไม่พูดถึงว่า

หลกัสูตรจะทาํอะไร พฒันาอะไร ไม่ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ และหลกัสูตรเน้นเกีย่วกบัเทคโนโลยี

ทางภาพมากเกนิไป 

4. ควรระบุ ในคําอธิบายรายวิชา COM 685  หัวข้อเฉพาะทางการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

ด้านการส่ือสาร  ให้ชัดเจนว่ารายวชิาดังกล่าวนีใ้ห้เรียนเฉพาะแผน ข 

5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข การเขียนหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ โดยให้มีความแตกต่างกนักับ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์อกีคร้ัง 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 วทิยาลยันานาชาติจีน 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยันานาชาติจีน 

     

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

วิทยาลยันานาชาติจีน ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  และ 2555 

2. ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลยั ไดเ้สนอหลกัสูตรดงักล่าว ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก

สภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2555 เพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการอนุมติัหลกัสูตรดงักล่าวนั้น  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

พิจารณาหลกัสูตรดงักล่าวแลว้ มีขอ้สังเกต ดงัน้ี 

เอกสารหลกัสูตรหมวดท่ี 1 ขอ้ 3 แจง้วา่ไม่มีวชิาเอก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง

หลกัสูตรท่ีระบุไวว้า่มี 7 แขนงวชิา คือ แขนงวชิาการจดัการ แขนงวชิาการเงินและการลงทุน แขนงวชิาการจดัการ

ธุรกิจระหวา่งประเทศ แขนงวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาการจดัการโฆษณาและ

ส่ือ และแขนงวิชาการพฒันาและการจดัการอสังหาริมทรัพย ์ จึงเห็นสมควรใหก้าํหนดให้สอดคลอ้งกนั ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัตอ้งจดัหาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใหมี้คุณวฒิุครอบคลุมทุกแขนงวชิา 

ในการน้ี มหาวทิยาลยั จึงดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรดงักล่าวตามขอ้สังเกตขา้งตน้ 

 3.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 3.1 ปรับรูปแบบการรับผูเ้ข้าศึกษา จากรับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ เป็นรับทั้ ง

นกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาจีนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 

เป็นจาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 3.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2549) และปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิต จาก 38 หน่วยกิต เป็น 32 

หน่วยกิต 
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 3.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ   จาก   93 หน่วยกิต     เป็น 99 

หน่วยกิต  กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต เป็น 48 หน่วยกิต  

 3.5 เพิ่มรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ในกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาํนวน 2 วชิา ดงัน้ี 

  1)  ENG 106  การฟัง การพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน  

  2)  ENG 107 ภาษาองักฤษธุรกิจ   

 3.6 เปล่ียนช่ือรายวชิา ดงัน้ี 

  จาก FIN 302  เงินและการธนาคาร (Money and Banking)  

  เป็น FIN 302  การเงินและการธนาคาร (Money and Banking) 

3.7 เปล่ียนช่ือรายวชิา และปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต ดงัน้ี 

 จาก FIN 491 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study)  1(0-3) 

 เป็น FIN 491 การศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study)  2(0-3-2) 

  จาก CIB 499 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study)  1(0-3) 

  เป็น CIB 491 การศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) 2(0-3-2) 

 3.8 เปล่ียนรหสัวชิา ดงัน้ี 

  จาก CIB 491 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 

  เป็น CIB 490 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 

  จาก CIB 492 ประเด็นปัจจุบนัทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

  เป็น CIB 495 ประเด็นปัจจุบนัทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 3.9 ยกเลิกรายวชิาชีพ-เลือก ของแขนงวชิาการเงินและการลงทุน จาํนวน 9 รายวชิา ดงัน้ี   

  FIN 414 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน   

  FIN 416 การส่งเสริมการลงทุน    

  FIN 417 การคลงั   

  FIN 420 การจดัการสถาบนัการเงิน   

  FIN 423 การประกนัชีวติและสุขภาพ   

  FIN 426 การวเิคราะห์การลงทุนในตราสารหน้ี      

  FIN 427 การวจิยัทางการเงิน   

  FIN 429 วศิวกรรมทางการเงิน   

  FIN 499 หวัขอ้พิเศษทางการเงินและการลงทุน  



13 

 

 3.10  ยกเลิกรายวชิาชีพ-เลือก ของแขนงวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ จาํนวน 13 

รายวชิา ดงัน้ี 

  CIB 305 การบญัชีธุรกิจระหวา่งประเทศ   

  CIB 306 การประกอบการระหวา่งประเทศ    

  CIB 331 การธนาคารระหวา่งประเทศ   

  CIB 431 การจดัการและพฤติกรรมต่างวฒันธรรมเชิงเปรียบเทียบ     

  CIB 432 กลยทุธ์ทางการเงินและตลาดการเงิน   

  CIB 442 การคา้ระหวา่งประเทศกลุ่มประเทศยโุรป   

  CIB 443 การคา้ระหวา่งประเทศกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ   

  CIB 444 การคา้ระหวา่งประเทศกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค   

  CIB 445 การประกนัภยัสินคา้ระหวา่งประเทศ   

  CIB 446 กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบการแข่งขนัธุรกิจระดบัโลก   

  CIS 328  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ   

  MGT 305 การส่ือสารในองคก์าร  

  MGT 309 ภาวะผูน้าํ  

 3.11 ยกเลิกแขนงวชิาจาํนวน 3 แขนงวชิา ไดแ้ก่ แขนงวชิาการจดัการ แขนงวชิาการ

จดัการทรัพยากรมนุษย ์และ แขนงวชิาการตลาด 

 4. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ  

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   

และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    15 หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ    2  หน่วยกิต   2  หน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยันานาชาติจีนไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557   วนัพุธท่ี  6 สิงหาคม  2557 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยันานาชาติจีน เพื่อให้มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ  

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  42  หน่วยกิต  48  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาชีพ  51  หน่วยกิต  51  หน่วยกิต 

        วิชาชีพ - บงัคบั                 36 หน่วยกิต                 36 หน่วยกิต 

        วิชาชีพ – เลือก                 15 หน่วยกิต                 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.4 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิานักบินพาณชิย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

             สถาบันการบิน 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต      สาขาวชิา

นกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต   สาขาวิชานักบินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

สถาบันการบิน ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2549 ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2553    

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  

  จาก  เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ 

    (Bachelor of Technology Program in Commercial Pilot)   

  เป็น  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ 

    (Bachelor of Science Program in Commercial Pilot)   

 2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  

 จาก  เทคโนโลยบีณัฑิต (นกับินพาณิชย)์  

   Bachelor of Technology (Commercial Pilot)  

   ตวัยอ่ ทล.บ. (นกับินพาณิชย)์  

   B.Tech. (Commercial Pilot) 
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 เป็น  วทิยาศาสตรบณัฑิต (นกับินพาณิชย)์  

    Bachelor of Science (Commercial Pilot)  

   ตวัยอ่ วท.บ. (นกับินพาณิชย)์  

   B.Sc. (Commercial  Pilot) 

2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

 2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต   

  เป็น 96 หน่วยกิต 

   2.4.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต   

     เป็น 21 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

     1)  เปล่ียนรหสั และคาํอธิบายรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 

         จาก MEN 240 อากาศพลศาสตร์                                   

         เป็น CPD 240 อากาศพลศาสตร์     

     2)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 

         GEN 102  คณิตศาสตร์เพื่องานเทคนิค    

   2.4.2  หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 70 หน่วยกิต    

     เป็น 69 หน่วยกิต และ 

     ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 

    CPD 499  โครงการนิรภยัการบิน                                             

   2.4.3 หมวดวชิาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 

    CPD 189  การฝึกบินเบ้ืองตน้                                                   

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 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 84 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  76 หน่วยกิต 75 หน่วยกิต 

           วชิาชีพ-บงัคบั  70 หน่วยกิต            69 หน่วยกิต 

           วชิาชีพ-เลือก  6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต   สาขาวชิานกับินพาณิชย ์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2557   

 วนัพฤหสับดีท่ี  23  มิถุนายน  2557    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557  วนัพุธท่ี  6  สิงหาคม  2557 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการเปล่ียนช่ือหลกัสูตร ช่ือปริญญา ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน  เพื่อให้

มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.1.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะทนัตแพทย 

ศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2548 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปี

การศึกษา 2553  

   2. สาระสาํคญัในการปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับเพิ่มโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  238  หน่วยกิต  เป็น 242 หน่วยกิต 

2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 200 หน่วยกิต  เป็น 206 หน่วยกิต 
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2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต  จาก 61 หน่วยกิต  เหลือ            

40  หน่วยกิต   

    2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 139 หน่วยกิต  เป็น 166 หน่วยกิต 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม ปี

การศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

หลกัเกณฑ์การพจิารณา

เห็นชอบหลกัสูตร 

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 

และการรับรองสถาบัน

ของทนัตแพทยสภา  

พ.ศ.2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 

2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

   -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

   -  กลุ่มสงัคมศาสตร์ 

   -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ 

   -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

       และคณิตศาสตร์ 

   -  กลุ่มวชิาภาษา 

   -  กลุ่มวชิาพลศึกษา 

       และหรือนนัทนาการ 

   -  กลุ่มวชิาสหวทิยาการ 

      และพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

   -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

   -  วชิาชีพ-บงัคบั 

ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 

 

ไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกติ 

 

200 หน่วยกติ 

61 หน่วยกิต 

139 หน่วยกิต 

206 หน่วยกติ 

 40 หน่วยกิต 

166 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 220 หน่วยกติ 238 หน่วยกติ 242  หน่วยกติ 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) คณะทนัตแพทยศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2557  

   วนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557   

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2557  วนัพุธท่ี  7  พฤษภาคม 2557 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะทนัตแพทยศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อทนัตแพทยสภา เพื่อขอ

ความเห็นชอบหลกัสูตร และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอฝากให้ทางหลกัสูตรให้ความสําคัญกบัรายวชิาพืน้ฐานทาง 

วชิาการทีเ่พยีงพอกบัคณะทันตแพทยศาสตร์   
 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขรหัสวชิาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธุรกจิบริการและการท่องเทีย่วระหว่าง

ประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

บริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยัการท่องเท่ียว

และการบริการ 
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ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ ขอแก้ไขรหัสวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)   

เน่ืองจากมีรหสัวชิาซํ้ ากนั  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัแกไ้ขรหัสวิชาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการ

ท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557  วนัพุธท่ี  6 สิงหาคม 2557  เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขรหัสวิชาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและ

การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ

บริการ  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

   คณะศิลปศาสตร์          
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ด้วยภาควิชาภาษาไทย  ประสงค์จะเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาเลือกเสรี จาํนวน 3 รายวิชา 

เพื่อให้นกัศึกษาทุกวทิยาลยั/คณะ และทุกชั้นปีท่ีสนใจความรู้เก่ียวกบัภาษาไทย  ประกอบกบัการจะเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงอาจจะมีชาวต่างชาติเขา้มาศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน  โดยเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 

1/2557 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

 THA 271 การพูดอยา่งมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 

   (Effective Speaking) 

 THA 272 การอ่านเชิงวเิคราะห์และตีความ   3(2-2-5) 

   (Analytical and Interpretive Reading) 

 THA 273 วถีิไทย      3(3-0-6) 

   (Thai Conventional Wisdom) 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557        วนัพุธท่ี  

6  สิงหาคม 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ข้อเสนอ  
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 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

   

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นช่ือสาขาวชิา 
 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิา จาํนวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. จาก หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี

เป็น หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์

2. จาก หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์ 

เป็น หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ 

3. จาก หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฤกโษสถ 

เป็น หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์ 

ข้อเทจ็จริง 

1. ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดข้ออนุมติัเปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาค

รีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

เอ็นเทอร์ไพรส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ซ่ึงทั้ง 3 หลกัสูตรไดผ้่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2555 วนัพุธท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 และในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556 วนัพุธท่ี 13 มีนาคม 2556 ตามลาํดบั  

2. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้สนอหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ต่อสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพื่อรับทราบและใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร    
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3. สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดข้อความอนุเคราะห์ให้ราชบณัฑิตยสถาน

ตรวจสอบความหมายของคาํ “พฤกโษสถ” ท่ีใช้เป็นช่ือสาขาวิชาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

วิชาพฤกโษสถ (Master of Science Program in Phytomedicine) และศพัท์บญัญติัของศพัท์ “enterprise” ในช่ือ

สาขาวิชาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ (Bachelor of Science 

Program in Enterprise Information Systems) และ “creative media technology” ในช่ือสาขาวิชาของหลกัสูตร

เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (Bachelor of Technology Program in Creative Media 

Technology) ตามลาํดบั 

4. ราชบณัฑิตสถานได้นาํเร่ืองน้ีหารือในคณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัท์เภสัช

ศาสตร์ และคณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ แลว้มีมติดงัน้ี 

 1.  คาํ “พฤกโษสถ” เป็นคาํสนธิ หมายถึง ยาท่ีมาจากพืช หรือหมายถึง พืชท่ีใชเ้ป็น

ยา ส่วนศพัท์ “Phytomedicine” ควรบญัญติัว่า “พฤกษเวชศาสตร์” หมายถึง การรักษาท่ีว่าดว้ยการใช้พืชส่วน

ต่างๆ ของพืช สารองคป์ระกอบเคมีในพืช หรือยาเตรียมท่ีใชพ้ืชเป็นวตัถุดิบ เพื่อการป้องกนัและบาํบดัโรคหรือ

อาการต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ 

 2.  ศพัท ์“enterprise”  ในช่ือสาขาวิชาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ระบบสารสารเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ (Bachelor of Science Program in Enterprise Information Systems)  ควร

บญัญัติว่า “วิสาหกิจ”  และ “creative media technology”  ในช่ือสาขาวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (Bachelor of Technology Program in Creative Media Technology) ควร

บญัญติัวา่ “เทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค”์  

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

 

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวิชา จาํนวน 3 หลกัสูตร  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี  5/2557  วนัพุธท่ี  4  มิถุนายน  2557 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิา จาํนวน 3 หลกัสูตร ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 

 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ข้อเทจ็จริง 

หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ     ไดช้ะลอ

รับนกัศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  และบดัน้ีไม่มีนกัศึกษาคา้งในหลกัสูตร ทางหลกัสูตรฯ จึงเสนอการขอปิด

การดาํเนินการหลกัสูตร  ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 2556 เป็นตน้ไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 

2)  พ .ศ . 2550  ระบุ ว่า   “ส ภาส ถาบัน มี อําน าจห น้ า ท่ี วางน โยบ ายและควบ คุ ม ดูแลกิจการทั่วไป ของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
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ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้

รับทราบต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) ในวชิาเอกเลือก หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในวิชาเอกเลือก หลกัสูตรเศรษฐศาสตร

บณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์   จาํนวน 6 รายวชิา ดงัน้ี 

ECO 221 หลกัเศรษฐศาสตร์ดิจิทลัและงานสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)   

 (Principles of Creative and Digital Economics) 

ECO 222 เคร่ืองมือทางดิจิทลัเพื่อการแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 

 และธุรกิจ       

 (Digital Instruments for Business and Economics Consulting) 

ECO 291 หลกัการตลาดยคุดิจิทลั  3(3-0-6) 

 (Digital Marketing) 
ECO 292 หลกัการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจสร้างสรรคย์คุดิจิทลั 3(3-0-6)     

 (Principles of Creative and Digital  Entrepreneur) 

ECO 395 โครงการธุรกิจสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 

               (Creative Business Project) 

ECO 396 หวัขอ้เฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจดิจิทลัและงานสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)         

 (Special Topics on Creative and Digital Economy) 
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ทั้งน้ี จะเปิดดาํเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมัติเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในวิชาเอกเลือก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ัง

ท่ี 5/2557  วนัพุธท่ี  4  มิถุนายน 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในวชิาเอกเลือก หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7 เร่ือง ขอเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) ในหมวดวชิาเลือก หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  (หลกัสูตรใหม่พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือก หลกัสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์   จาํนวน 2  รายวิชา 

ดงัน้ี 

ECO 674    เศรษฐศาสตร์ดิจิทลัและงานสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 

 (Digital Economics and Creative Works)  

ECO 675    การใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 

(Economics and Business Consulting) 

 

ทั้งน้ี จะเปิดดาํเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือก หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2557  วนัพธุท่ี  4  มิถุนายน 2557  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาเลือก หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์   เพื่อให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการ

ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

 3.8.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมือง 

 วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

     

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวชิาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม  เป็นไปตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 
     

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

     

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
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สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพือ่ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เป็นไป

ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมือง วทิยาลัยนวตักรรมสังคม 
     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ ศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

     

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตร ฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม เป็นไปตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
     

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

     

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตร ฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม เป็นไปตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า นอกจาก การสร้างผู้นําผ่านหลกัสูตรเฉพาะแล้ว 

   มหาวทิยาลัยควรมุ่งสร้างนักศึกษาทุกคนให้มีความเป็นผู้นําด้วย 

 

3.8.5 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  

 คณะพยาบาลศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวชิาสุขภาพระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ 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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาสุขภาพระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์  

เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําว่า มหาวิทยาลยัควรขยายความร่วมมือทางวชิาการกบั 

 มหาวทิยาลัยอ่ืนๆ ทีม่ีหลกัสูตรในลกัษณะใกล้เคียงกนั เช่น มหาวทิยาลยัมหิดล    

 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

3.8.6 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์   

 สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์  สาขาวชิาการโฆษณา  สาขาวชิาวารสารศาสตร์  

 สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีิทศัน์ สาขาวชิาส่ือสารการแสดง  สาขาวชิาส่ือสารการตลาด   

 สาขาวชิามัลติมีเดีย  คณะนิเทศศาสตร์ 
     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

สาขาวิชาการโฆษณา  สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศัน์ สาขาวิชาส่ือสารการแสดง  

สาขาวชิาส่ือสารการตลาด  สาขาวชิามลัติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 

1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตร ฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2)    พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  

สาขาวิชาการโฆษณา  สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศัน์ สาขาวิชาส่ือสารการแสดง  

สาขาวิชาส่ือสารการตลาด  สาขาวิชามลัติมีเดีย  คณะนิเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8.7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหว่างประเทศ 

  (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ 
        

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ)

วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 

1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตร ฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ  (ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ )

วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8.8 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกจิ 

      

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพือ่ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ 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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจเป็นไปตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง การทาํสัญญาบันทกึข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  

  กบั  Bond  University, Australia 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํสัญญาบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  Bond University, Australia 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํสัญญาบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) กบั Bond University, Australia 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ร่วมมือในดา้นการแลกเปล่ียนบุคลากร แลกเปล่ียนทางดา้นวิชาการ ความร่วมมือดา้น

งานวจิยั โปรแกรมการศึกษาต่างประเทศ การจดัทาํหลกัสูตร และ Study tour 

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั    มีรายละเอียดดงั 

เอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม    

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํสัญญาบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  Bond 

University, Australia 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  German Baking 

   Confederation  และ Akademie Deutche  Bäekerhandwerk Weinheim, Germany 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  German Baking Confederation และ Akademie Deutche Bäekerhandwerk Weinheim, Germany 
    

ข้อเทจ็จริง 

   1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

German Baking  Confederation แ ล ะ  Akademie Deutche Bäekerhandwerk Weinheim, Germany โ ด ย มี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสูตรการศึกษา แลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากร และ แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสาร

ดา้นการศึกษา  

 2)   สาระสําคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั  มีรายละเอียดดงัเอกสาร

แนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  German 

Baking Confederation และ Akademie Deutche Bäekerhandwerk Weinheim, Germany 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง การทาํสัญญาข้อตกลง (Agreement) ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต  

  และ Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํสัญญาขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  

และ Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํสัญญาขอ้ตกลง (Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่ อ ส่งนัก ศึกษาของ

สถาบนัการบิน ไปฝึกบินท่ี Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America 

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัขออนุมติัการทาํสัญญาขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  

และ Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida, United States of America 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือในการพฒันาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต  กบั  องค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือในการพฒันาประสิทธิภาพการจดั

การศึกษา ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 
 

ข้อเทจ็จริง 

   1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือในการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 

ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ

การจดัการศึกษาและการพฒันาบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  

  2)   สาระสําคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสาร

แนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือในการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาระหวา่ง 

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 
 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําเพิม่เติมว่า  การทาํงานร่วมกบั อบจ.ปทุมธานี เป็นเร่ือง 

  ทีค่วรส่งเสริม  โดยปัจจุบันมีหน่วยงานช่ือ “สสค.” (สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  และคุณภาพเยาวชน)  ซ่ึงทาํเร่ืองปฏิรูปการศึกษา โดยเอาจังหวดัเป็นตัวตั้ง  มหาวิทยาลยัรังสิต 

   สามารถสร้างความร่วมมือกับ สสค. เพ่ือได้ข้อมูลและบทเรียนทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั 

 

3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลติบัณฑิต ระดับปริญญาโท-เอก 

  ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิต

บณัฑิต ระดบัปริญญาโท-เอก ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ

ไทย (วว.) 
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ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบณัฑิต 

ระดบัปริญญาโท-เอก ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(วว.) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาโทและเอก ซ่ึงประกอบดว้ยการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม การ

กาํกบัดูแลให้คาํปรึกษาในการทาํวทิยานิพนธ์ และแนะนาํการทาํงานวิจยัอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง

การใช้ห้องปฏิบติัการเพื่อเรียนรู้ และทาํงานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

วจิยัและพฒันา ตลอดจนพฒันาบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ไดป้ริมาณและคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประเทศเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม และชุมชน 

 2)    สาระสําคญัในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียดดัง

เอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบณัฑิตระดบั

ปริญญาโท-เอก ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.14   เร่ือง    ขออนุมัติแต่งตั้งตําแหน่งทางวชิาการคลนิิก 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ จาํนวน 

1 คน  

 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารยท่ี์มีคุณวุฒิ   มีความรู้  ความสามารถและปฏิบติังานดา้น

คลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํเพื่อดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก 

จาํนวน 1 คน  ดงัน้ี 

  1.  รองศาสตราจารยค์ลินิก นพ.สุทธิพงษ ์ ปังคานนท ์  

  ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 

  ทั้ งน้ี      การดาํเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต  ว่าด้วย  การแต่งตั้ ง

ตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก พ.ศ. 2548   โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการประจาํวทิยาลยัแพทยศาสตร์  (คร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557) 

2. คณะกรรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต (คร้ังท่ี 7/2557  วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2557) 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549  ขอ้ 5ความ

ว่า ให้คณบดีพิจารณาอาจารย์ประจาํทางคลินิกท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์คลินิก รอง

ศาสตราจารยค์ลินิก และศาสตราจารยค์ลินิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวติัต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และ

เสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 

 

ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.15 เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์ มอบปริญญากิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงใช ้

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา จนเป็นท่ีประจกัษ์ว่าไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์

และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช   ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

4. ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 

6. คณบดีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั    กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ในลาํดบัที่ 6  เป็นคณบดีวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั ท่ีเสนอผูท้รงคุณวุฒิท่ีสมควรมอบปริญญา

กิตติมศกัด์ิ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  ของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  ขอ้ 5  ให้สภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองข้ึนคณะหน่ึง  มีจาํนวน 

7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จาํนวนสามคน 
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(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จาํนวนสองคน 

(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุของสถาบนัจากสาขาวชิาท่ีจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  

จาํนวนหน่ึงคน  

ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
  

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามรายนามดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ    

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง     วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1   เร่ือง   การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2556 

ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นายวรเจตน์ ทิชินพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4699  

ของสาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2556  นั้น จากผลการตรวจสอบ

งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ  ประจาํปี

การศึกษา 2556  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  

1.   งบดุลรวม (งบแสดงฐานะการเงินรวม) ณ วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2557    ประกอบดว้ย  

                           (บาท) 

1.1 สินทรัพยร์วม               6,361,951,165.60  

 

 

 



49 

 

1.2 หน้ีสินและเงินกองทุน 

      1.2.1 หน้ีสิน                              1,556,641,779.67  

      1.2.2 เงินกองทุน 

               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    

               ทุนสะสม                 4,755,309,385.93                     4,805,309,385.93  

รวม                  6,361,951,165.60  

   

2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  พฤษภาคม  2557 

รายไดร้วม                3,099,869,395.42 

ค่าใชจ่้ายรวม                2,805,235,468.33 

รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจาํปี                 294,633,927.09 

 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2556)  

  

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการเงินประจําปีการศึกษา 2556  ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2   เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่าง ๆ  และผู้รับใบอนุญาต  

 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดีเสนอสภา

สถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใดท่ีมี

ยอดติดลบก่อน 
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(2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 

ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 
 

ตาม  (1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืน

ใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี          905,713,731.87 

โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 

     

 ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลืออยู่

เป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

      (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                           905,713,731.87 

การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ             ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60    543,428,239.12 

2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละ 30           271,714,119.56 

3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10      90,571,373.19 

 

1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่าง ๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                     543,428,239.12 
 

 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 

กองทุนสินทรัพยถ์าวร 35.33%  320,000,000 

กองทุนวจิยั 2.21%  20,000,000 

กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 2.21%  20,000,000 

กองทุนพฒันาบุคลากร 2.76%  25,000,000 

กองทุนสงเคราะห์ 27.60%  250,000,000 



51 

 

กองทุนคงเงินตน้ 0.11%  1,000,000 

รวม 70.22%  636,000,000 

 

2.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต    ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30            271,714,119.56 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต  ร้อยละ 8.28                75,000,000.00  
 

 

3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10          90,571,373.19 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ร้อยละ  21.50                          194,713,731.87  

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาตตามที่

มหาวทิยาลัยเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.3   เร่ือง การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2557 
        

 พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      

 มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชนประจาํปีทุกปี       
  

 ทางมหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   
  

นางสาว อนงค์  พานิชเจริญนาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   3979 

   สาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  

   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  

   ถนนสุขมุวทิ ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง  
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   จงัหวดัชลบุรี 20130 

   อตัราค่าตอบแทนปีละ  60,000  บาท 

   (ผูส้อบบญัชีคนใหม่ อตัราค่าตอบแทนเท่าเดิมกบัปีก่อน) 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2557  ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อแนะนําเพิม่เติมว่า สกอ. กาํลงัจะเปลีย่นรอบปีของบัญชีให้ 

 สอดคล้องกบัภาคการศึกษาที่เปลีย่นแปลงใหม่  จึงฝากให้มหาวทิยาลัยพจิารณา เพ่ือเตรียมการรับ 

 ความเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง      วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

         คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1   เร่ือง   ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สําหรับ 

 ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุกิจ  พนัธ์ุพมิานมาศ  ให้ดํารงตําแหน่ง

 ศาสตราจารย์  ในสาขาวชิาศัลยศาสตร์ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สาํหรับดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง นายสุกิจ  พนัธ์ุพิมานมาศ  ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาศลัยศาสตร์ 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ี นายสุกิจ  พนัธ์ุพิมานมาศ  มีความประสงคจ์ะขอตาํแหน่งศาสตราจารย ์  มหาวทิยาลยัรังสิต  ได้

ดาํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 

4/2556  วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556   ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 
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  2.  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการประชุมวนัท่ี 25 สิงหาคม 2557    มีผลการพิจารณาให้ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมี

ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม คร้ังท่ี  3/2557  

วนัท่ี 2 กนัยายน 2557  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบให้เสนอเร่ืองต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา

อนุมติัการดาํเนินการขอความเห็นชอบไปยงัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      เพื่อพิจารณาให้คาํแนะนาํ

สาํหรับดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง นายสุกิจ  พนัธ์ุพมิานมาศ  ใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ 

ในสาขาวชิาศลัยศาสตร์  ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 17  กนัยายน 2557 

 ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(14)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

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

เพื่อนาํความกราบทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้

ความเห็นชอบการพิจารณาดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง นายสุกิจ   พนัธ์ุพิมานมาศ  ให้ดาํรง

ตาํแหน่งศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาศลัยศาสตร์ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 17  กนัยายน  2557 ต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2   เร่ือง   ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงค์ขอตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
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  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 

4/2556  วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556   และคร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ของผูข้อตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ ผศ.พญ.สุนทรี     รัตนชูเอก   

ในการประชุมวนัที่ 25 สิงหาคม 2557   คณะกรรมการมีมติอนุมตัิ   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไป

ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์  ของ นพ.สมจิต  ศรีอุดมขจรประเมินผล

ใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ   การอุดมศึกษา  

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาอายุรศาสตร์  ของ นพ.ไพรัช  เกตุรัตนกุลประเมินผล

ใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ   การอุดมศึกษา  

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาอายรุศาสตร์ ของ นพ.สมคิด  อุ่นเสมาธรรมประเมินผล

ใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ   การอุดมศึกษา  

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาอายรุศาสตร์ ของ พญ.สุดสวาท  เลาหวนิิจ  

ประเมินผลให้ผา่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ   การ

อุดมศึกษา   

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิารังสีรักษา ของ พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริประเมินผลให้

ผา่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็น ไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ของ นางสาวผการัตน์   จาํปาน้อย   

ประเมินผลให้ผ่านได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ  การ

อุดมศึกษา    
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  2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการตลาด ของ นายวุธพงศ ์  ลาภเจริญประเมินผลให้

ผา่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็น ไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

  2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ ของ นางพรรณนภา     เภาทอง   

ประเมินผลให้ผ่านได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ  การ

อุดมศึกษา   

  2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ นายวุฒิพงษ์  ชินศรี    

ประเมินผลให้ผา่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ   การ

อุดมศึกษา  

  2.11  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  ของ นายชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร   

ประเมินผลให้ผา่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ   การ

อุดมศึกษา  

  2.12  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  ของ นายพิชญา  เผือกขาวประเมินผล

ใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา  

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม  คร้ังท่ี 3/2557  

วนัท่ี 2 กนัยายน 2557  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทาง

วชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมี

รายนามอาจารยที์่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์    จาํนวน 1 คน  และผูช่้วย

ศาสตราจารย ์จาํนวน 11 คน  ดงัน้ี 

 -   ผศ.พญ.สุนทรี  รัตนชูเอก ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์   

 -   นพ.สมจิต  ศรีอุดมขจร ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์   

 -   นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 
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 -   นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 

 -   พญ.สุดสวาท  เลาหวนิิจ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 

 -   พญ.ปฐมพร  ศิรประภาศิริ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิารังสีรักษา   

 -   นางสาวผการัตน์  จาํปานอ้ย ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

 -   นายวธุพงศ ์  ลาภเจริญ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการตลาด  

 -   นางพรรณนภา  เภาทอง ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์  

 -   นายวฒิุพงษ ์ ชินศรี ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  -  นายชาญชยั จิตรเหล่าอาพร     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิารัฐศาสตร์ 

  -  นายพิชญา เผือกขาว      ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนั   อุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย ์12 คน  ดาํรงตาํแหน่ง   รองศาสตราจารย ์ 

จาํนวน 1 คน  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 11 คน  ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1   เร่ือง   การแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ     

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม     และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ (RSU Healthcare) 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้งให้

บุคลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 

 

1.    นายแพทยศุ์ภชยั   คุณารัตนพฤกษ ์ ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

2.     นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์ ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม 

3.     นายอภิวฒิั   อุไรรัตน์  ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ  

       (RSU Healthcare) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  มาตรา 34   

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาํนาจ

หนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง..... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า” 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ     รอง

อธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม     และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ (RSU Helthcare) 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
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6.2 เร่ือง การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และอธิการวทิยาลัยฯ 
 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควร 

แต่งตั้งใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 

 1.  ศาสตราจารย ์ดร.กฤษณา  ไกรสินธ์ุ  ดาํรงตาํแหน่ง อธิการวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 2.  ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ ดาํรงตาํแหน่ง อธิการวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 

 3.  นายกสิณ  จนัทร์เรือง   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

 4.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

 5.  นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

 6.  ดร.อภิระมณ  อุไรรัตน์   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต 

        มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้อธิการบดีได้รายงานทีป่ระชุมเพิม่เติมว่า ภารกจิหน้าที่ของ 

 มหาวทิยาลัย และหน่วยงานขยายตัวมากขึน้  จึงมีความจําเป็นต้องแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม  ใน 

 กรณขีองวทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก กาํลงัจะเกดิ 3 คณะใหม่ภายใต้การกาํกบัดูแลของ 

 วทิยาลยั คือ การแพทย์แผนไทย    คณะการแพทย์แผนจีน   และคณะการแพทย์อายุรเวชแผน 

 อนิเดีย 

  ส่วนความร่วมมือกบัจีน  ซ่ึงมีมติิทั้งด้านภาษา,  สังคม,  การแพทย์,  การวจัิย  มีสถาบัน 

 จีน-ไทย ทาํหน้าทีป่ระสานงาน โดยอาคารศาลาจีน-ไทย  (ศาลากวนอมิ) จะแล้วเสร็จในต้นปี 2558   

 ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพธีิเปิด 

 ศาลาจีน-ไทย     พร้อมกบัร่วมชมการแสดงละครเพลง เร่ือง “ซูสีไทเฮา” ทีศ่าลาดนตรี  ในวนัที ่  

 29  เมษายน  2558 
 

6.3 เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบ ประจําปีการศึกษา 2556 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต  สาํนกังานตรวจสอบภายใน   

ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน  ขอเสนอ “รายงานผลการตรวจสอบประจาํปีการศึกษา 2556” 
 

  ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดส้รุปภาพรวมของ 

การตรวจสอบ ดงัน้ี 

  1.   กรอบการดาํเนินงานดา้นการตรวจสอบ  4 ดา้น  ไดแ้ก่ 
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   1.   การบริหารความเส่ียง 

   2.   การควบคุมภายใน 

   3.   การตรวจสอบภายใน 

   4.   การตรวจสอบการบริหารจดัการ 

  2.   ความเส่ียงท่ีกาํหนดใหด้าํเนินการทั้งองคก์ร มี 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

   1.   งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

   2.   ทกัษะภาษาองักฤษ/ต่างประเทศของนกัศึกษา 

   3.   สดัส่วนอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหน่งทางวิชาการ 

   4.   คุณธรรม   จริยธรรมของนกัศึกษาและบุคลากร 

   5.   การรักษาสถานภาพทางการเงินท่ีมัน่คง 

   6.   ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นภายในและบริเวณใกลเ้คียงมหาวทิยาลยัรังสิต 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
   

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และขอชมเชยคณะกรรมการฯ ทีไ่ด้ทาํงานอย่างละเอียด และเห็นว่าฝ่าย 

 ปฏิบัติทีเ่กีย่วข้องกไ็ด้พฒันาการทาํงานของตนได้อย่างรวดเร็ว 
 

6.4   เร่ือง   รายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2556 
 

  งานเลขานุการสภาฯ  ไดจ้ดัทาํเอกสาร “รายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติสภา

มหาวทิยาลยัรังสิต  ปีการศึกษา 2556”   เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานและเอกสารอา้งอิงของมหาวทิยาลยั 

  โดยสรุปภาพรวมของปีการศึกษา 2556  สภามหาวทิยาลยัไดมี้มติสาํคญั ดงัน้ี 

  1.   อนุมติัการเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  รวม  6  หลกัสูตร 

  2.   อนุมติัการปรับปรุงหลกัสูตร  รวม  6  หลกัสูตร 

  3.   อนุมติัขอ้บงัคบัและแกไ้ขระเบียบ รวม  3 เร่ือง 

  4.   อนุมติัความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  รวม  22 เร่ือง 

  5.   อนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  รวม  4,453  คน 

  6.   อนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  รวม   473  คน 

  7.   อนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  รวม   51  คน 

  8.   อนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการ   รวม   35  คน 



60 

 

  9.   ใหค้วามเห็นชอบรายงานทางการเงิน  รวม  2  เร่ือง 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

  จึงเรียนเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

6.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2556  และ ภาคการศึกษาที ่S (ภาคพเิศษ)  ปีการศึกษา 2557 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   ภาค

การศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา 2556  และ ภาคการศึกษาท่ี  S (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา  2557  จาํนวน  738   คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  738  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่3/2556 ภาคการศึกษาที ่ 

S (ภาคพเิศษ) /2557 

รวม 

1.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 39 39 

2.  คณะกายภาพบาํบดั - 1 1 

3.  คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 1 

4.  คณะเทคนิคการแพทย ์ - 1 1 

5.  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 10 10 

6.  คณะวทิยาศาสตร์ - 13 13 

7.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ - 89 89 

8. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 9 7 16 

9.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ - 25 25 

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 21 21 

11. คณะศิลปะและการออกแบบ 1 57 58 

12. คณะดิจิทลัอาร์ต 1 14 15 

13.  คณะบริหารธุรกิจ - 60 60 

14.  คณะนิเทศศาสตร์ 1 142 143 
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คณะ 
ภาคการศึกษาที ่3/2556 ภาคการศึกษาที ่ 

S (ภาคพเิศษ) /2557 

รวม 

15.  คณะศิลปศาสตร์ - 54 54 

16.  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ - 8 8 

17.  คณะนิติศาสตร์ - 34 34 

18.  คณะบญัชี - 31 31 

19.  คณะเศรษฐศาสตร์ - 13 13 

20.  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม - 20 20 

21.  วทิยาลยัดนตรี - 10 10 

22.  วทิยาลยันานาชาติ 1 23 24 

23.  วทิยาลยันานาชาติจีน - 1 1 

24.  วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ - 47 47 

25.  เอสอาร์ย ู - 4 4 

รวม 13 725 738 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  3   

ปีการศึกษา 2556   และ ภาคการศึกษาท่ี  S  (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา  2557  จาํนวน  738 คน ตามรายช่ือแนบทา้ย

บนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.6    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 3 

  ปีการศึกษา  2556  และ ภาคการศึกษาที ่S  (ภาคพเิศษ) ปีการศึกษา  2557   
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2556  และภาคการศึกษาท่ี S (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  จาํนวน  146  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด

ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  146  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่3/2556 ภาคการศึกษาที ่ 

S (ภาคพเิศษ)/2557 

รวม 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่ 1 13 14 

2. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

1 - 1 

3. สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 1 3 4 

4. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

- 3 3 

5. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 1 4 5 

6. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและ 

    การบริการ 

2 - 2 

7. สาขาวชิาบริหารการศึกษา 1 16 17 

8. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 1 1 

9. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ - 67 67 

10. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ - 12 12 

11. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ - 1 1 

12. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต - 1 1 

13. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ - 3 3 

14. สาขาวชิานิติศาสตร์ - 2 2 

15. สาขาวชิาบญัชี - 5 5 

16. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 2 2 

17. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม - 5 5 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่3/2556 ภาคการศึกษาที ่ 

S (ภาคพเิศษ)/2557 

รวม 

18. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน - 1 1 

รวม 7 139 146 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 3   

ปีการศึกษา 2556  และภาคการศึกษาท่ี S (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  จาํนวน  146  คน    ตามรายช่ือแนบทา้ย

บนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.7    เร่ือง เพิม่เติม 

 6.7.1 ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  อธิการวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์  ไดม้อบหนงัสือ  

“จีนมุ่งลงใต ้ อินเดียมุ่งตะวนัออก”  แด่ กรรมการสภา  ซ่ึงสาระสาํคญัของหนงัสือเล่มน้ี  จะช้ีให้เห็นวา่ประเทศไทยมี 

โอกาสสูงมากในการเป็นศูนยก์ลางของอาเซียน  โดยการเช่ือมอาเซียนกบัจีนและอินเดีย 

 

 6.7.2 ในประเด็นการจดัการความเส่ียงดา้นทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา   รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  

 มาลยัวงศ ์ กรรมการสภาฯ  แนะนาํให้เพิ่มภาษาองักฤษในส่ิงแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั  เช่น  ป้ายภาษาองักฤษ,  เพิ่ม 

หนา้ภาษาองักฤษในส่ิงพิมพข์องมหาวทิยาลยั เช่น สารรังสิต เป็นตน้ 

 

เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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