
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 3/2558 

วนัพุธที ่  22  กรกฎาคม  2558 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 

9. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
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7. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก   เหล่าธรรมทศัน์  อธิการวทิยาลยัรัฐกิจ  

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

10. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 

11. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

12. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

13. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

14. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

15. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

16. นายภูมิณวธัน์  ตั้งศรีพูลผล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป 

17. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ 

18. นายวฒิุพล  อินทรเทวี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

19. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

  เน่ืองจาก พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์ นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ไดล้าประชุม  

ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล  อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต  จึงปฏิบติัหนา้ท่ีประธานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2   

   ปีการศึกษา 2557 มติเวยีน   คร้ังที ่3/2558 

  เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก

หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาเพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน 
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รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมี

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมจาํนวนทั้งส้ิน 21  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา)  จาํนวน      19  คน 

2. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  จาํนวน        2  คน 

    รวมทั้งส้ิน                 21  คน 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 3/2558   เร่ือง  ขออนุมติั

การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2557   ต่อท่านกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2558  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2557   ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรด

พิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 9  กรกฎาคม  2558 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่2/2558 

 วนัพุธที ่  20  พฤษภาคม  2558 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   คร้ังที ่1/2558   

 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 

   วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 
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  3.1.1 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

    คณะศิลปะและการออกแบบ  

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะศิลปะและการออกแบบ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)       

คณะศิลปะและการออกแบบ   ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2542 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2546 ,   2551  และ  2554  

 2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีการปรับปรุงดงัน้ี 

  2.1 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต รวม จาก 42  หน่วยกิต  เป็น 43 หน่วยกิต 

     2.2  หมวดวชิาบงัคบั 

       2.2.1  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา   

                            2.2.2  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

         2.2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต แผน 8  จาก  24 หน่วยกิต  เป็น  25 หน่วยกิต  

    2.3  หมวดวชิาเลือก 

              2.3.1 ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา   

      2.3.2 ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา   

     2.3.3  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา   

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก 2 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

24 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 

แผน ข 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

24 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

25 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 43 หน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาว ิชาการออกแบบ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะศิลปะและการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 วนัท่ี 8  พฤษภาคม 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2558 วนัท่ี  3  มิถุนายน  2558 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะศิลปะและการออกแบบ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา  ควรแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น อาชีพ   

นักออกแบบเรขนศิลป์   ในหลกัสูตรมีเรียนเพยีง 2 รายวชิา ซ่ึงยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะไป

ประกอบอาชีพได้   โดยเขียนเป็น   นักออกแบบซ่ึงมีความรู้ความสามารถในด้าน....... 

หรือสามารถนําความรู้ไปต่อยอดในอาชีพทีต่ัวเองศึกษาได้มากขึน้ 

2. ข้อ 11  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  ทีท่างหลกัสูตรเขียนมาน้ันยงัไม่

ถูกต้อง  ยงัไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าคืออะไร   ไม่ได้สะท้อนวฒันธรรมว่ามี

การเปลีย่นแปลงอย่างไร  และทาํไมจึงต้องมีวชิาเหล่านีใ้นหลกัสูตร  ในส่วนของข้อ 11.1   

สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  ต้องเขียนให้เห็นถึงความจําเป็นทีจ่ะต้องมา

เรียนในหลกัสูตรนี ้ และข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  

ต้องกล่าวถึงสังคม Social Network ทีนํ่าไปสู่เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. ข้อ 12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ฯ  หัวข้อ 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  ต้อง

กล่าวถึงหลกัสูตรเดิมว่ามีการใช้ มคอ.3 ในการสอนอย่างไร มีการเขียน มคอ.5 เพ่ือบอก

ว่าสอนไปแล้วควรจะปรับปรุงอะไรบ้าง  และ มคอ.7 สรุปภาพรวมของรายวชิาว่าควร

ปรับอะไรบ้างจะสะท้อนในข้อนี ้  เพราะมีหลายรายวชิาที่แก้ไข ต้องบอกว่าทาํไมต้อง

แก้ไข และจึงมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  เพ่ือ ให้หลกัสูตรมี

ความทนัสมัยมากขึน้ 

4. ขอให้เพิม่รายวชิาทางด้าน Infographics  Presentation 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.2 เร่ือง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

  คณะกายภาพบําบัด 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวชิากายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบาํบดั 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิากายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะ

กายภาพบาํบดั  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2530 และต่อมาไดมี้การปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2532   2542  2544   2552  และ 2556  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1   ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 142 หน่วยกิต  เป็น 146 หน่วยกิต 

  2.2 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 106 หน่วยกิต   

   เป็น 110 หน่วยกิต ดงัน้ี 

   2.2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 88 หน่วยกิต เป็น 92 หน่วยกิต 

   2.2.2 ปรับรหสัวชิา และ/หรือ ช่ือวิชา และ/หรือ คาํอธิบายรายวิชา และ/หรือ  

    หน่วยกิต และ/หรือ เง่ือนไขการเรียน จาํนวน 33 รายวชิา 

   2.2.3 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

   2.2.4 ตดัรายวชิาออก จาํนวน 1 รายวชิา  

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ/

สภาวชิาชีพกายภาพบําบัด 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

     และสงัคมศาสตร์ 

 
9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาชีพ  88 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 146 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบาํบดั  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2558  

วนัพฤหสับดีท่ี 18  มิถุนายน 2558    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุม (มติเวยีน) คร้ังท่ี  3/2558  

วนัองัคารท่ี  23 มิถุนายน 2558 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา

กายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะกายภาพบาํบดั  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ควรเขียนคําว่า “สภาวชิาชีพ” ให้ชัดเจน ว่า เป็น “สภาวชิาชีพกายภาพบําบัด” เน่ืองจาก

การปรับปรุงหลกัสูตรต้องมีสาเหตุ  ว่าจะปรับตามสภาวชิาชีพ หรือปรับตามมาตรฐาน 

มคอ.  7  เพราะการจัดทาํ มคอ. 7 เป็นการสรุปภาพรวมของรายวชิาว่าควรปรับปรุง

อะไรบ้าง   

2. ควรเขียนให้ชัดเจนว่ามีการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังนี้แตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง 

3. จุดดําใน  Curriculum Mapping  มากเกนิไป ควรตัดออกบ้าง เพราะแต่ละจุดดําต้องมี

การวดัผล  

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร  

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร จาํนวน  23  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง 

1. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้งเป็นผูมี้

คุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่ง

นอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้

นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร

หน่ึงหลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1 ปริญญาโท อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาํหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอย่างน้อย    

3 คน และอาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั 

มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ

ไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้ง

มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.2 ปริญญาเอก  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
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ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

และอาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  23 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 2. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 3. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 4. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 5. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 6. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 7. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 8. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 9. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 10. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 11. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
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 12. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 13. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาซ่อมบาํรุงอากาศยาน 

  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

   14. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

   15. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์

     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2254) คณะเศรษฐศาสตร์ 

   16. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

 17. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ 

 18. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ 

 19. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

  คณะศิลปศาสตร์ 

 20. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบญัชี 

 21.   หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร  

  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)   วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

   22. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว   

    ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)   

    วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

   23. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

    คณะเทคโนโลยอีาหาร 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลักสูตร  

เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ เขียนหลักเกณฑ์การขอปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  ในหน้าวาระ เพ่ือให้ทราบสาเหตุในการขอปรับปรุงแก้ไข

รายช่ืออาจารย์ฯ ในคร้ังนี ้

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ    

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

  มหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  วทิยาลยัรัฐกจิ 

     

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  วทิยาลยัรัฐกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการ

ขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต   สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  วทิยาลยัรัฐกิจ   ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดี

ฝ่ายวชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 1 ท่าน  ดงัน้ี 

1.  รศ.ดร. อรรถพล  ควรเล้ียง 
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ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมี

เกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี

ผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร            

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม  วิทยาลยัรัฐกิจ  ไดผ้า่นการ

พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2558  วนัท่ี            

3  มิถุนายน  2558 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร              

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  วทิยาลยัรัฐกิจ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ จัดทําหลักเกณฑ์ในการขอขยายภาระงานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ให้กบันักศึกษาเกนิ 5 คน  จะต้องมีเง่ือนไขอะไรบ้าง 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขหลกัสูตรทีผ่่านการพจิารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
      

คําขอ 

 มห าวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุมัติแก้ไขหลัก สู ตรท่ี ผ่าน การพิ จารณ าจากสํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จาํนวน 4 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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3. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) 

4. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต ไดเ้สนอหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมติัหลกัสูตร นั้น  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพ้ิจารณาหลกั 

สูตรดงักล่าวแลว้ มีขอ้สังเกตใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขเอกสารหลกัสูตร ดงัน้ี 

1. การกาํหนดระบบการจดัการศึกษาเป็นแบบทวภิาค และมีการจดัการศึกษาภาคพิเศษ (S) 

ในแผนการเรียนชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 3 และ ชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนก่อนการศึกษาภาคปกติ จึงไม่

สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ และขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัรังสิต 

อน่ึง การจดัการเรียนการศึกษาพิเศษ (S) มีลกัษณะการจดัการศึกษาท่ีเทียบเคียงกบัการจดั

การศึกษาภาคฤดูร้อน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ และขอ้กาํหนดของมหาวทิยาลยัรังสิต จึง

ควรจดัไวใ้นแผนการศึกษาท่ีต่อจากภาคเรียนท่ี 2 ของแต่ละปีการศึกษาจึงจะเหมาะสม 

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาและทบทวนปรับปรุง

แกไ้ขเอกสารหลกัสูตรตามประเด็น ขา้งตน้ แลว้นาํเสนอสภามหาวทิยาลยัรังสิต เพื่อใหก้ารอนุมติัหลกัสูตร ก่อน

เสนอสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาํเนินการต่อไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมัติแก้ไขหลักสูตร จาํนวน 4 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัย

ดาํเนินการต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิต  มีความประสงค์จะเปิดรายวิชา  ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบั

ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพื่อให้นกัศึกษาทุกวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั และทุก

ชั้นปี    ได้มีความรู้เก่ียวกับคุณค่าของเงิน   เพื่อนําไปสู่การออม   การวางแผนทางการเงิน   และการลงทุน   

จาํนวน 1 รายวชิา   ไดแ้ก่ 

 INI 100 การลงทุนในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

   (Investment in Daily Life) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 ในการขอเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ (มติเวียน) ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัองัคารท่ี 23  มิถุนายน 2558  เป็น

ท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)  เพื่อ 

ใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้เพิม่เน้ือหา เร่ือง การประกนัชีวติ เข้าไปในรายวชิาด้วย 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา :    

  3.6.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน   สาขาวชิาการตลาด  

   สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์   สาขาวชิาการจัดการ   สาขาวชิาการจัดการ 

   ทรัพยากรมนุษย์   สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม   สาขาวชิาการจัดการธุรกจิค้าปลีก 

   และ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์  คณะบริหารธุรกจิ   

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย  ์  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  และ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  คณะบริหารธุรกิจ   

       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการจดัการ  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย  ์  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  และ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบํารุงอากาศยาน  วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

       

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เป็นไป

ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 

วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6.3 หลกัสูตรเทคโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลติมีเดีย  วทิยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

      

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรเทคโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 



20 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 

วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต  

  กบั  Kyushu Dental University, Japan   

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Kyushu Dental University, Japan   
    

ข้อเทจ็จริง 

  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Kyushu Dental University, Japan  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการวจิยัพื้นฐาน การวจิยัในระดบัคลินิก  การศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเน่ือง  แลกเปล่ียนขอ้มูลส่ือการสอนในสาขาวชิาท่ีมีความสนใจตรงกนั แลก 

เปล่ียนคณาจารยแ์ละบุคลากร  และพฒันาโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน 

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Kyushu 

Dental University, Japan   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยกรรมการให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า มหาวทิยาลยัรังสิตมีความร่วมมือ 

 ทางวชิาการกบัสถาบันการศึกษาของญีปุ่่ นหลายแห่ง  ซ่ึงควรใช้โอกาสนีไ้ด้เรียนรู้วฒันธรรม 

 การอยู่ร่วมกนัทีด่ีของคนญีปุ่่ น   เช่นความสุภาพ   ความเคารพความเป็นคนของผู้อ่ืน   ซ่ึง 

 เกีย่วเน่ืองมาถึงเร่ืองเศรษฐกิจสังคมด้วย  เพราะมีงานวจัิยทีช้ี่ชัดว่า  ญีปุ่่ นเป็นประเทศทีม่ี 

 ความเหล่ือมลํา้น้อยทีสุ่ด ตรงกนัข้ามกบัสหรัฐอเมริกาทีม่ีความเหล่ือมลํา้มากทีสุ่ด  ในงาน 

 ด้านวชิาการ  นักวจัิยชาวญีปุ่่นทาํงานละเอียด  ซ่ึงถ้าเป็นไปได้  ควรพยายามดึงนักวจัิยชาว 

 ญีปุ่่นเข้ามาร่วมทาํงานกบัอาจารย์ของมหาวทิยาลัยรังสิต  เพ่ือเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั 

 

3.8 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการด้านการพฒันาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านการพฒันาเครือข่าย

หอ้งสมุดสีเขียว  
    

ข้อเทจ็จริง 

  1)  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการดา้นการพฒันา

เครือข่ายหอ้งสมุดสีเขียว  กบั สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ความร่วมมือในการพฒันาการใหบ้ริการสารสนเทศดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
2. ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนสารสนเทศดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม

ในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 
3. ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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4. ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการหอ้งสมุดสีเขียว 
5. การดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการดา้นการพฒันาเครือข่ายหอ้งสมุดสีเขียว  

กบั สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง ขอเสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 

คําขอ  

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอรับรองวารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  พ.ศ. 2556   

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกําหนดให้ สภา

มหาวิทยาลยัใช้รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  
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กรณีท่ีวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณายอมรับวารสารทาง

วชิาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีการดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด เม่ือดาํเนินการรับรอง

วารสารเสร็จส้ินแลว้ให้จดัทาํเป็นประกาศให้ทราบทัว่กนัและแจง้ให ้กกอ.ทราบ ภายใน  30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออก

ประกาศโดยวารสารท่ีสภามหาวทิยาลยัยอมรับใหมี้ผลการบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัจึงขอเสนอรายช่ือวารสารทางวชิาการ  เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัให้การ

รับรอง ดงัน้ี 

 1.  Rangsit  Journal of Educational Studies  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  ระบุวา่  

 ขอ้ 3.  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มูลให้สภาสถาบนัอาจพิจารณายอมรับ

วารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

  (1) มีกาํหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั 

  (2) มีการระบุสํานักพิมพห์รือหน่วยงานท่ีตีพิมพ ์วตัถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ

สาขาวชิาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ ์

  (3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 

  (4) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้ งผู ้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี

พิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 

โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหน่วยงานท่ีจดัทาํวารสารอยใูนรายช่ือดว้ย 

  (5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรง หรือ

เก่ียวเน่ืองกบัสาขาของบทความ และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 

  (6) วารสารทุกฉบบัมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผูนิ้พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก กรณีท่ีบทความมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกใหถื้อวา่เป็น

บทความจากหน่วยงานภายนอก 

  (7) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ี

บทความตีพิมพเ์ป็นภาษาต่างประเทศประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษดว้ย 

  (8) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีไดม้าตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกนัในทุก

บทความ ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทความและเอกสารอา้งอิง  
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ท่ีมีการดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนด  จาํนวน  1  ฉบบั 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง    ขออนุมัติแต่งตั้งตําแหน่งทางวชิาการคลนิิก 

คําขอ  

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติแต่งตั้ งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก   สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

จาํนวน 1 คน  
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารยท่ี์มีคุณวุฒิ   มีความรู้  ความสามารถและปฏิบติังาน

ดา้นคลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํเพื่อดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ

คลินิก จาํนวน 1 คน  ดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารยค์ลินิก แพทยห์ญิงสุดสวาท  เลาหวนิิจ 

   ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 
 

 ทั้งน้ี      การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย  การแต่งตั้ง

ตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก พ.ศ. 2548   โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1.  คณะกรรมการประจาํวทิยาลยัแพทยศาสตร์   คร้ังท่ี 6/2558 วนัท่ี 2 มิถุนายน 2558  

2.  คณะกรรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต  คร้ังท่ี 6/2558  วนัท่ี 17  มิถุนายน 2558 
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ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549  ขอ้ 5

ความวา่ ใหค้ณบดีพิจารณาอาจารยป์ระจาํทางคลินิกท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยค์ลินิก รอง

ศาสตราจารยค์ลินิก และศาสตราจารยค์ลินิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวติัต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

และเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ย มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงค์ มอบปริญญากิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงใช ้

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา จนเป็นท่ีประจกัษว์า่ไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์

และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

1. ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
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4. ศาสตราจารย ์ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทองใหญ่  กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 

6. คณบดีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั    กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ในลําดบัที่ 6  เป็นคณบดีวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ท่ีเสนอผูท้รงคุณวุฒิท่ีสมควรมอบ

ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  ของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  ข้อ 5  ให้สภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองข้ึนคณะหน่ึง  มี

จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จาํนวนสามคน 

(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จาํนวนสองคน 

(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัจากสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ จาํนวน

หน่ึงคน  

ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ตามรายนาม

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.12 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดดําเนินการใหม่  

 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสําหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่  โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  

 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

3,500.00 

217,000.00 

ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้  ไดผ้า่นการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2558 วนัพุธท่ี 17 มิถุนายน 2558   เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 2 

  ปีการศึกษา  2557      

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก        

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2557   จาํนวน  19  คน 
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ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน   19  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่2/2557 

1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 9 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 6 

4.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 

5.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1 

6.  สาขาวชิาการศึกษา 1 

รวม 19 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุวา่  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร   อนุปริญญา   ปริญญา   หรือ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2557  จาํนวน  19  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง      วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1   เร่ือง   ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2557  วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557   คร้ังท่ี 3/2557  วนัท่ี 2 กนัยายน 2557    คร้ังท่ี 4/2557  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557  

และคร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงาน

ทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี    ของ นางอรพรรณ  ทองประสงค ์   

ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ    

การอุดมศึกษา 

 2.2  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเคมี  ของ   นางสาวปรานอม  ขาวเมฆ     ประเมิน 

ผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ นางสาวศิริรัตน์      

อุฬารตินนท ์  ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์  ของ  นางสาวอรศิริ    เสรีรัตน์    

ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ      

การอุดมศึกษา    
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 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ นางสาวธิราภรณ์   กล่ินสุคนธ์

ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ          

การอุดมศึกษา  

 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นายสรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา    

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์   ของ   นายฉลองรัฐ                    

เฌอมาลยช์ลมารค  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.8  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง    ของ         

พลเรือตรีวิโรจน์   พิมานมาศสุริยา    ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ  นางศิริมา  สุดวิลยั     ประเมิน  

ผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2558  

วนัท่ี  30 มิถุนายน 2558   ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผล

งานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 9 คน  ดงัน้ี 

 - นางอรพรรณ  ทองประสงค ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาเคมี  

 - นางสาวปรานอม  ขาวเมฆ   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาเคมี 

 - นางสาวศิริรัตน์  อุฬารตินนท ์ ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ 

 -   นางสาวอรศิริ  เสรีรัตน์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาอายุรศาสตร์ 
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 -   นางสาวธิราภรณ์  กล่ินสุคนธ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 -   นายสรพงษ ์วงศธี์ระธรณ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 -   นายฉลองรัฐ เฌอมาลยช์ลมารค    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 -   พลเรือตรีวิโรจน์   พิมานมาศสุริยา ดาํรงตาํแหน่ง   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

      สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง     

 -   นางศิริมา  สุดวลิยั ดาํรงตาํแหน่ง   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

      สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็ น ส ม ค วรอนุ มัติให้ ม ห าวิท ยาลัยดําเนิ น การแต่งตั้ งอาจารย์ 9  ค น      ดํารงตําแหน่ ง                     

ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ จาํนวน 9 คน  ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1   เร่ือง   ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลยัรังสิต   ประจําปีการศึกษา 2558 
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คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนองบประมาณรายรับรายจ่ายประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี

การศึกษา 2558 

                 รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั

รังสิต  และ KPI หลกั    3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

    KPI. 1      เปรียบเทียบจาํนวนนกัศึกษาใหม่ระหวา่งปีการศึกษา 2554-2558 กบัจาํนวนนกัศึกษา

ท่ีเกิดจริง แยกเป็นระดบัปริญญาตรี  กบับณัฑิตศึกษา และเป้าหมายจาํนวนนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 โดย 

จาํนวนนกัศึกษาใหม่ในปี 2558 ลดลง (ปี 2556 นกัศึกษาใหม่ 8,195 คน, ปี 2557 นกัศึกษาใหม่ 8,869 คน, ปี 2558 

นกัศึกษาใหม่ 6,302 ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558) 

    KPI. 2       เปรียบเทียบจาํนวนอตัราการไดง้านทาํและศึกษาต่อ ซ่ึงมหาวทิยาลยัตั้งเป้าหมาย ไม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 

 

  ผลการสาํรวจ ตั้งแต่รุ่นท่ี 23-25    รุ่นท่ี 23 (ผูท่ี้จบในปีการศึกษา 2554) จะเกินเป้าหมายท่ี
คาดการณ์เล็กนอ้ยคือร้อยละ 82  ส่วนรุ่นท่ี 24 (ผูท่ี้จบในปีการศึกษา 2555) และ รุ่นท่ี 25 (ผูท่ี้จบในปีการศึกษา 
2556) ตํ่ากวา่เป้าหมายไปเพียงร้อยละ 1-2   คือร้อยละ 78 และ ร้อยละ 79  ซ่ึงทั้ง 3 ตวัเลขน้ีใกลเ้คียงกนั หรือ
แตกต่างโดยไม่มีนยัะสาํคญั 

    KPI. 3      ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต  ซ่ึง
แบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่  1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  3. 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร เทคโนโลย ี 4. อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  5. ความรู้  6. ทกัษะทาง
ปัญญาโดยผลการสาํรวจความพึงพอใจของนายจา้ง คุณลกัษณะทุกดา้นของบณัฑิตอยูใ่นเกณฑท่ี์เกินเป้าหมาย 
คือ เกินร้อยละ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําปีการศึกษา 2558 

 ไดด้าํเนินการจดัสรรเป็น 5 หวัขอ้ใหญ่ โดยเปรียบเทียบกบัรายรับภาพรวม ดงัน้ี 

 1.      เงินเดือนและค่าตอบแทนตาํแหน่ง เพิ่มข้ึนไม่เกิน 5% จากยอดรายจ่ายปี 2557   โดย
จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 32.86 (เป้าหมายร้อยละของรายรับ ไม่เกินร้อยละ 35) 

 2.      ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES  จดัสรรงบประมาณใหร้้อยละ 11.50  (เป้าหมายร้อยละ
ของรายรับ ไม่เกินร้อยละ10) 

 3.      งบดาํเนินการจดัสรรตาม FTES /ภารกิจ และจาํนวนบุคลากร จดัสรรงบประมาณให ้คิด
เป็นร้อยละ 31.56 (เป้าหมายร้อยละของรายรับ ไม่เกินร้อยละ 30) 

 4.      โครงการทุกประเภท ประกอบดว้ย โครงการพฒันานกัศึกษา บุคลากร  โครงการวจิยั 
โครงการรับนกัศึกษา โครงการซ้ือครุภณัฑ ์จดัสรรให้ร้อยละ 8.32 (เป้าหมายร้อยละของรายรับ ไม่เกินร้อยละ 10) 

 5.      คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย จดัสรรตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 11.62 (เป้าหมาย
ร้อยละของรายรับ ไม่เกินร้อยละ 12) 
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 หลงัจากหกัดอกเบ้ียเงินตน้แลว้  มีเงินเหลือ 124 ลา้นบาท  โดยมหาวทิยาลยัจะนาํเงิน 120 ลา้นบาท 
ไปลงทุนในกิจการโรงพยาบาล RSU.Hospital  และมีเงินเหลือสุทธิ 4.65 ลา้นบาท 

เปรียบเทยีบภาพรวมรายรับ-รายจ่ายระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 

2558 
%เพิ่มขึน้
(ลดลง) งบประมาณ เกิดจริง 

ประมาณการรายรับ 2,983.69 3,157.86 3,011.39 (4.64) 

ประมาณการรายจ่าย 

  

    

1  เงนิเดือน+ค่าตาํแหน่ง 908.50 941.26 989.45 5.12 

2  ค่าตอบแทนการสอน 322.50 345.33 346.33 0.29 

3  งบดาํเนินการ 975.97 973.33 950.51 (2.34) 

  คงเหลือรายรับหักรายจ่าย(1+2+3) 776.72 897.94 725.10 (19.25) 

4  โครงการทุกประเภท 317.15 316.07 250.45 (20.76) 

  คงเหลือหลังหักโครงการ (4) 459.57 581.87 474.65 (18.43) 

5  เงนิต้น+ดอกเบีย้จ่าย 396.56 344.55 350.00 1.58 

  คงเหลือหลังหักเงนิต้น+ดอกเบีย้ (5) 63.01 237.32 124.65 (47.47) 

6  เงนิลงทุนในกิจการย่อย     120.00   

  รายจ่ายเกินดุล (ขาดดุล) 63.01 237.32 4.65 (98.04) 

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

 คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณารายละเอียดตามที่

มหาวทิยาลัยเสนอแล้ว    มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1.      ในอนาคต การทาํ KPI ควรลงรายละเอยีดเป็นรายคณะและสาขาวชิา เพ่ือให้ทุกคณะได้

เข้าใจตนเองมากขึน้ 
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    2.      การลดลงของจํานวนนักศึกษาใหม่    มีปัจจัยจากแนวโน้มการลดลงของเด็กทีจ่บระดับ 

มัธยมศึกษา และการเพิม่จํานวนรับของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงมหาวทิยาลยัเอกชนทุกแห่งจะประสบปัญหานี้

เหมือนกัน  แต่เพ่ือประโยชน์ในทางการบริหาร ควรมีการศึกษาวเิคราะห์อย่างละเอียดต่อไป  หากการลดลงของ

นักศึกษาใหม่ เป็นสัดส่วนใกล้เคียงกบัการลดลงของตลาด  การลดลงของนักศึกษาใหม่กเ็ป็นเร่ืองยอมรับได้ เป็น

ปกติ  แต่ถ้าคณะ สาขาวชิาใดมีการลดลงเป็นจํานวนมาก หรือมีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง กค็วรต้องมีการศึกษา

วเิคราะห์อย่างจริงจัง ว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร 

 3.      ทีผ่่านมา มหาวทิยาลัยรังสิต อาจยงัไม่ถึงจุดทีต้่องวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดจุด Optimum 

จํานวนนักศึกษา  แต่ปัจจุบันน่าจะถึงเวลาทีจ่ะนําประเด็นนีม้าพจิารณา  ซ่ึงจะนําไปสู่การกาํหนดยุทธศาสตร์และ

กลยุทธการแข่งขันขององค์กร โดยสามารถกาํหนดเป็นทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลยั และแยกเป็นกลุ่มคณะวชิา  

และยุทธศาสตร์นี ้กจ็ะนําไปสู่การกาํหนดกลยุทธอ่ืนๆ ตามมา เช่น กลยุทธการตลาด เป็นต้น 

  4.      คณะทีม่ีตัวเลขรายจ่ายสูง เช่นเกนิกว่าร้อยละ 70 ของรายรับ  อาจมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น

บางคณะอยู่ระหว่างเร่ิมต้นการลงทุน  บางคณะรับอาจารย์ใหม่จํานวนมากขึน้ฯ  แต่มหาวทิยาลัยควรมีหน่วยงาน

ส่วนกลาง ช่วยคณะในการศึกษาวเิคราะห์ปัญหา ในกรณีทีบ่างคณะมีรายจ่ายสูงต่อเน่ือง ติดต่อกนัหลายปี ทั้งนี้

เพ่ือประโยชน์ในทางการบริหาร 

  5.      เร่ืองความพงึพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต  มีข้อสังเกตว่า คุณลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม 4 

ด้านของบัณฑิต คือ คุณธรรม จริยธรรม / ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ / ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร เทคโนโลย ี/ อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  คะแนนความพงึพอใจของนายจ้าง

ค่อนข้างสูงคือ 3.98  /  3.82  / 3.80 / 3.81  (จากคะแนนเต็ม 5)  แต่คุณลกัษณะทีค่่อนข้างเป็นรูปธรรม เช่น ความรู้ 

/  ทกัษะทางปัญญา  จะได้น้อยกว่า คือ 3.65 / 3.55  

  ข้อสังเกตคือ เป็นการสํารวจนักศึกษาที่เพิง่จบการศึกษาภายใน 1-2 ปี ซ่ึงนักศึกษายงัขาด

ประสบการณ์  จึงควรพจิารณาแบบสอบถามว่า สามารถส่ือความเข้าใจได้ตรงกนัระหว่างมหาวทิยาลยัในฐานะ

ผู้ผลติบัณฑิต กบันายจ้างผู้ใช้บัณฑิตหรือไม่  เช่น “ความรู้” หมายถึงระดับใด  เข้าใจตรงกนัหรือไม่ว่าเป็นการวดั

สําหรับบัณฑิตจบใหม่ มิใช่ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น    นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัควรได้มีวธีิรับรู้ผลการ

ประเมินบัณฑิตสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทยีบกบับัณฑิตของเราด้วย 
 

มติคณะกรรมการฯ 

  ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปีการศึกษา 2558 แล้ว   จึงมมีติ 

อนุมัติ  ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.2 เร่ือง การลงทุนในบริษัท อาร์เอสยู อนิเตอร์เนชันแนล ฮอสพทิอล จํากดั 

 

  ตามมาตรา 34 (10/1) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย  และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไป  ของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง “อนุมติัการลงทุน   หรือร่วมลงทุนกบันิติบุคคล  หรือ

หน่วยงานอ่ืน  เพื่อดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวกบั  หรือต่อเน่ืองกบักิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  หรือนาํผลการ

คน้ควา้วจิยัไปเผยแพร่  หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 

   

  จึงเรียนมาเพื่อขออนุมติัการลงทุนในบริษทั อาร์เอสย ูอินเตอร์เนชนัแนล ฮอสพิทอล จาํกดั  

จาํนวน  120,000,000.00 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้นบาทถว้น) 

 

  อธิการบดีไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ บริษทั อาร์เอสย ู อินเตอร์เนชนัแนล ฮอสพิทอล จาํกดั จะลงทุน

ก่อสร้างโรงพยาบาล บนเน้ือท่ี 6 ไร่ ริมถนนเพชรบุรี ท่ีสามารถรองรับผูป่้วยในได ้ 300 เตียง  ซ่ึงจะเป็นศูนย์

การแพทยเ์ฉพาะทางทุกแขนง รวมทั้งการแพทยแ์ผนไทย แผนจีนและอินเดีย   การลงทุนในบริษทั ประกอบดว้ย

เงินกูจ้ากธนาคากรุงเทพ 3,300 ลา้นบาท  เงินลงทุน 2,400 ลา้นบาทจากผูร่้วมทุนหลายส่วน โดยเฉพาะจาก

บริษทัสหยเูน่ียนซ่ึงร่วมลงทุน 1,200 ลา้นบาท  โครงการน้ีจะใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีคร่ึง 

  นอกจากจะใหบ้ริการรักษาพยาบาลแลว้ โรงพยาบาลจะมีบทบาทเป็น Teaching Hospital ดว้ย 

โดยมหาวทิยาลยัรังสิตอยูร่ะหวา่งเจรจากบัมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด เพื่อร่วมทาํหลกัสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ 

  ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี ใหข้อ้แนะนาํเพิ่มเติมวา่ ปัจจุบนัมีการร้องเรียนจาก

ผูบ้ริโภคเร่ืองโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลแพงมาก จึงควรนาํแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมมาพิจารณาปรับ

ใช ้ซ่ึงหมายถึงการประกอบธุรกิจท่ีมีกาํไร พร้อมๆ กบัการเจือจานสังคม โดยมีตวัอยา่งความสาํเร็จท่ีน่าศึกษา คือ

กรณีของมูลนิธิฉือจ้ีท่ีประเทศไตห้วนั 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลยัรังสิตร่วมลงทุนในบริษัท อาร์เอสยู อนิเตอร์เนชันแนล  

  ฮอสพติอล จํานวน 120 ล้านบาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บล้านบาท) 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 2   

  ปีการศึกษา  2557   
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คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา     ระดบัปริญญาตรี    

ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา  2557      จาํนวน  2,463  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 2,463 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/วทิยาลยั 
ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2557 

1.  คณะเภสชัศาสตร์  7 

2.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 5 

3.  คณะกายภาพบาํบดั 100 

4.  คณะวทิยาศาสตร์ 94 

5.  คณะทศันมาตรศาสตร์ 17 

6.  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 62 

7.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 133 

8.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 118 

9.  คณะเทคโนโลยอีาหาร 49 

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 163 

11. สถาบนัการบิน 7 

12. คณะศิลปะและการออกแบบ 217 

13. คณะดิจิทลัอาร์ต 172 

14. คณะศิลปศาสตร์ 220 

15. คณะบริหารธุรกิจ 155 

16. คณะนิเทศศาสตร์ 529 

17. คณะนิติศาสตร์ 31 

18. คณะเศรษฐศาสตร์ 32 

19. คณะบญัชี 39 

20. วทิยาลยัดนตรี 23 

21. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 224 

22. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 19 

23. วทิยาลยันานาชาติ 29 

24. วทิยาลยันานาชาติจีน 6 
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คณะ/วทิยาลยั 
ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2557 

25. วทิยาลยัรัฐกิจ 12 

รวม 2,463 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550    ระบุวา่      "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร     อนุปริญญา      ปริญญาหรือ  

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี     ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา  2557       จาํนวน  2,463  คน      ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 2   

  ปีการศึกษา  2557  

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2557     จาํนวน 185 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 185 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2557 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 12 

2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 4 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2557 

3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 1 

4. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 

5. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     3 

6. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 7 

7. สาขาวชิาการออกแบบ 8 

8. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 6 

9. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 4 

10. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 50 

11. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 

12. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 10 

13. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 5 

14. สาขาวชิานิติศาสตร์ 10 

15. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 1 

16. สาขาวชิาดนตรี 7 

17. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 3 

18. สาขาวชิาบญัชี 3 

19. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 

20. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 8 

21. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 2 

22. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 3 

23. สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 32 

24. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 2 

รวม 185 
    

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550    ระบุวา่     "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร     อนุปริญญา      ปริญญาหรือ  

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 
ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท     ภาคการศึกษาท่ี 2  
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ปีการศึกษา 2557      จาํนวน 185 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3  เร่ือง  รายงานกจิกรรมวนัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ไดจ้ดังานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา  2558   เม่ือวนัอาทิตย์

ท่ี 14 มิถุนายน 2558 ณ อาคารนนัทนาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ดว้ยแนวคิดท่ีใชง้านศิลปะและการแสดง เป็น

เคร่ืองมือส่ือสารอุดมการณ์และแนวทางการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

 

  จึงขอนาํบรรยากาศของงาน เสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม VDO Presentation 

 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.4  เร่ือง  รายงานความคืบหน้าของกลุ่มคณะการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  นายแพทยศุ์ภชยั คุณารัตนพฤกษ ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้

รายงานความคืบหนา้ของกลุ่มคณะวชิาการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ ดงัน้ี 

  1.  ความร่วมมือผลิตแพทยร์ะหวา่งวทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต กบักรมการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีโรงพยาบาลราชวถีิ ไดด้าํเนินมาดว้ยดี  ปัจจุบนัจึงมีความตกลงท่ีจะขยายการผลิตแพทย์

เพิ่มอีก 1 แห่ง ท่ีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  โดยอธิบดีกรมการแพทย ์และอธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต จะลง

นามสัญญาความร่วมมือระหวา่งสองสถาบนั ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารอุไรรัตน์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

  2.   มหาวทิยาลยัเห็นความจาํเป็นในการผลิตบุคคลากรดา้นรังสีเทคนิค ซ่ึงปัจจุบนัขาดแคลน ทั้ง 

น้ีจะสามารถเปิดสอนหลกัสูตรรังสีเทคนิคไดใ้นปีการศึกษา 2559  โดย รศ.มนสั มงคลสุข หวัหนา้ภาควชิารังสี

เทคนิค  มหาวทิยาลยัมหิดล   ซ่ึงกาํลงัจะเกษียณอาย ุจะมาทาํหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตร 
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มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

   1.   ปัจจุบันยงัมคีวามขาดแคลนบุคคลากรสายวทิยาศาสตร์สุขภาพอกีหลายด้าน เช่น 

  พยาบาล   ปัญหาปัจจุบันคือผู้สูงอายุมีจํานวนมากขึน้  และขาดผู้ดูแล เพราะครอบครัวกม็ีภาระ 

  การงาน    จึงมีความต้องการ “ผู้บริบาล” ผู้สูงอายุ    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลัยรังสิต 

   ควรปรึกษากบัสภาการพยาบาล  ในการผลติผู้บริบาลทีจ่บมัธยม 6   และฝึกฝนด้านการพยาบาล 

  ระยะส้ัน  เพ่ือทาํหน้าทีนี่้ 

   นอกจากน้ัน การดูแลเด็กเลก็หรือเด็กปฐมวยักม็ีความสําคัญ  องค์การบริหารส่วนตําบล 

  และเทศบาลหลายพื้นทีไ่ด้จัดตั้งศูนย์เด็กเลก็ของชุมชน  และมีความต้องการบุคคลากรทีจ่ะมา 

  ทาํหน้าทีค่รูพีเ่ลีย้ง มหาวทิยาลยัจึงควรมีส่วนในการแก้ปัญหาความขาดแคลนเหล่านี ้

   2.   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.อาํภาพร นามวงศ์พรหม ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า  

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ได้จัดทาํหลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ

  พจิารณาของสภาการพยาบาล และกาํลงัจัดทาํหลกัสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติเพ่ือดูแล 

  ผู้ป่วยฟอกไตด้วย ทั้งนีก้ส็อดคล้องกบัสถานการณ์ความขาดแคลนบุคคลากรในปัจจุบัน 

 

เลกิประชุมเวลา  18.45  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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