
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2558 

วนัพุธที ่  23  กนัยายน  2558 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยั 

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.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 



2 

 

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. ดร.อภิระมณ  อุไรรัตน์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต มรส. 

15. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

16. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

17. นายภูมิณวธัน์  ตั้งศรีพูลผล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป 

18. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ 

19. นายวฒิุพล  อินทรเทว ี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

20.  นายอนุสรณ์ ศรีแกว้    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 

21. ดร.ณัฐพงศ ์ โชติกเสถียร    รองคณบดีวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

22. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง       แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1   เร่ือง    รายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2557 

   งานเลขานุการสภามหาวทิยาลยั ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ   “รายงานผลการดาํเนินงานและ

สังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยั   ประจาํปีการศึกษา 2557”    (1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)  

เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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  จึงขอมอบใหค้ณะกรรมการสภาและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  

  คร้ังที ่3/2558    วนัพุธที ่  22   กรกฎาคม  2558 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   คร้ังที ่3/2558   

 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 

   วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร 

 3.1.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดรั้บอนุญาตให้เปิด

ดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

         2.1   ปรับรหสัทุกรายวชิา จาก SBP เป็น CSI 

               2.2 หมวดวชิาบงัคบั  
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   2.2.1 ปรับรหสัวชิา ช่ือรายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

   2.2.2 ปรับรหสัวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

  2.3  หมวดวชิาเลือก  

   2.3.1 ปรับรหสัวชิาจาํนวน 9 รายวิชา 

   2.3.2 ตดัรายวชิา จาํนวน  1 รายวชิา  

  2.4   หมวดวทิยานิพนธ์/การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

   2.4.1 ปรับรหสัวชิา จาํนวน 3 รายวิชา ดงัน้ี 

    จาก SBP 699 วทิยานิพนธ์ 

    เป็น CSI  699 วทิยานิพนธ์ 

    จาก SBP 696  การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

    เป็น CSI  697  การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

    จาก SBP 698 การสอบประมวลความรู้ 

    เป็น CSI  698 การสอบประมวลความรู้ 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบบัปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

  

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ข 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

การสอบประมวลความรู้ 

 

 

 

3-6 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม 

ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันวตักรรม

สังคม ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2558 วนัท่ี  7  กรกฎาคม 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํ

ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  วิทยาลยั

นวตักรรมสังคม  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 

 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. รายวชิา CSI 603 ระเบียบวจัิยทางสังคมศาสตร์  ขอให้เพิ่มเร่ือง  การประเมินผลกระทบ

ของงานวจัิย 

2. รายวชิา CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสําหรับผู้นํา  ขอให้ตรวจสอบ

วธีิการพมิพ์ในบรรทดัแรกของคําอธิบายรายวชิา  คําว่า   

“สําหรับ  ผู้นําทาง  สังคม ธุรกจิและ”  อ่านแล้วทาํให้เข้าใจผดิ  ควรแก้ไขให้ถูกต้อง

ถูกต้อง เป็น “ผู้นําทางสังคม ธุรกจิและ” 

3. รายวชิา CSI 615 การใช้ส่ือสารธารณะเพ่ือสังคม   เน่ืองจากขณะนีม้ีการใช้ Social Media 

จํานวนมาก จึงขอให้เพิม่เร่ือง Social Media   และพยายามให้เห็นความแตกต่างระหว่าง 

สาธารณะ กบั Social 
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4. รายวชิา CSI 632 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้นํา   หัวข้อยังมีน้อยไป ดังน้ัน จะต้องให้

เรียนรู้ เร่ืองการรู้เท่าทันสารสนเทศ  วงจรข้อมูลสารสนเทศและความรู้  และให้เน้น เร่ือง 

ระบบสารสนเทศ  ทีท่าํให้ผู้นําเข้าถึงความจริง แหล่งทีม่าของความจริง เกีย่วกบัเร่ือง

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้     ซ่ึง ระบบสารสนเทศยงัมีความเส่ียง เน่ืองจากยงัมีระบบสารสนเทศที่

ไม่ดี และหลอกลวงอยู่มาก  ดังน้ันต้องให้เรียนรู้ในเร่ืองดังกล่าว เพราะเป็นเร่ืองสําคัญ  

5. รายวชิา CSI 654 ผู้นํากบัการจัดการภาครัฐและเอกชน   ในเน้ือหาวชิาพูดถึง “ความหมาย

ของการจัดการ”  เพียงอย่างเดียว ดังน้ันขอให้เพิม่ “และความเป็นผู้นํา”  เข้าไปด้วย   และ

ให้เพิม่ความแตกต่างระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้วย  

6. ตารางเปรียบเทียบหมวดวชิาบังคับ ในรายวชิา  CSI 601 การคิดเชิงระบบและวสัิยทศัน์

ผู้นํา  CSI 602 ทฤษฎภีาวะผู้นํา  และ CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล

สําหรับผู้นํา   ในช่องเหตุผลทีร่ะบุว่า  “เปิดรายวชิาใหม่”  และ  “ยกเลกิรายวชิา”  เม่ือ

เปรียบเทยีบดูแล้ว รายวชิาดังกล่าว เป็นรายวชิาเดียวกนั   ดังน้ันขอให้แก้ไขในช่องเหตุผล

โดยให้ระบุว่า   เป็น  “ปรับรหัส ช่ือรายวชิา และคําอธิบายรายวชิาใหม่”     

7. หมวดที ่2 ให้อธิบายเพิม่ด้วยว่า ได้ปรับหลกัสูตรตาม มคอ. 7 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.2 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะดิจิทลัอาร์ต   

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต   

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะ

ดิจิทลัอาร์ต   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1    ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน

ปีการศึกษา 2551  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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 2.1 หมวดวชิาบงัคบั 

 2.1.1 ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

 2.1.2 ปรับช่ือรายวชิาภาษาไทย 1 รายวชิา  

 2.1.3 ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

 2.1.4  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา  

 2.2 หมวดวชิาเลือก 

  2.2.1 ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  2 รายวชิา 

  2.2.2 ตดัรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

  2.2.3  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา   

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑฯ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบบัปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบบัปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2559 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่12   หน่วยกิต 

 

 24   หน่วยกิต 

  6   หน่วยกิต 

12   หน่วยกิต 

 

24   หน่วยกิต 

  6   หน่วยกิต 

12   หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่   36   หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 

แผน ข 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

3 – 6 หน่วยกิต 

- 

 

24  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

 6   หน่วยกิต 

 0  หน่วยกิต 

 

24  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

 6   หน่วยกิต 

 0  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 

    

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2558 วนัท่ี  7 กรกฎาคม 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. รายวชิา CPA 661 คอมพวิเตอร์อาร์ตสตูดิโอ 1 คําอธิบายรายวชิาภาษาไทย กบัคําอธิบาย

รายวชิาภาษาองักฤษมีข้อความไม่ตรงกนั ควรแก้ไขให้เหมือนกนั 

2. รายวชิา CPA 663 การบริหารจัดการธุรกจิคอมพวิเตอร์อาร์ต  ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา โดย

ตัดคําว่า  “บริหาร”  ออก และแก้ไขคําว่า “ซอฟท์แวร์”  เป็น “ซอฟต์แวร์”  ส่วนคําอธิบายรายวชิา มีเร่ืองการจัดการ

น้อยไป ยงัมองไม่เห็นว่ามีธุรกจิอะไรบ้าง ต้องบอกว่าในธุรกจิคอมพวิเตอร์อาร์ต มีอะไรบ้าง มีกีป่ระเภท และวธีิการ

เขียนคําอธิบายรายวชิา Topics ยงัไม่ครอบคลุม ต้องเขียนให้ชัดเจน  อ่านแล้วให้เข้าใจว่าจะเรียนเร่ืองอะไร  

3. รายวชิา CPA 668 เทคนิคพเิศษและการซ้อนภาพ  ในคําอธิบายรายวชิา คําว่า “Particle” 

ให้แก้ไขตัว  “P ใหญ่”  เป็น  “p เลก็” 

4. รายวชิา CPA 672  การเขียนบทข้ันสูงสําหรับภาพยนตร์และงานโทรทัศน์  ในคําอธิบาย

รายวชิา ทีเ่ขียนว่า  “....ในรูปแบบต่างๆ”  ต้องเขียนให้ชัดว่าเป็นภาพยนตร์ หรือโทรทศัน์  และอยากให้รายวชิานี้มี

กรณีศึกษา และต้องศึกษาจากของจริงและนํามาวจิารณ์ด้วย 

5. รายวชิา CPA 677  ศิลปะร่วมสมัย  ในคําอธิบายรายวชิาไม่ได้พูดถึงเร่ือง Computer Music  

แสง  และเสียง เพราะเร่ืองเหล่านีร้วมอยู่ใน ศิลปะร่วมสมัย  และขอให้แก้ไขคําว่า “วดีิโอ “ เป็น “วดีิทัศน์” 

6. รายวชิา CPA 679 การนําเสนองานในสายอาชีพแอนิเมชัน  Topics ในคําอธิบายรายวิชา 

หายไป ให้แยก Topics ในหัวข้อต่างๆ  เช่น วธีิการเขียน วิธีการพูด และวธีิการชักจูง  

7. รายวชิา CPA 697 การศึกษาค้นคว้าอสิระ  ให้แก้ไขคําอธิบายรายวชิา  คําว่า “research book”  

เป็น  “research report” 

8. ขอให้เพิม่รายวชิา Selected Topics เพ่ือเปิดกว้างไว้สําหรับเน้ือหาวชิาใหม่ๆ ได้  
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9. หมวดที ่2 ให้อธิบายเพิม่ด้วยว่า ได้ปรับหลกัสูตรตาม มคอ. 7 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.3 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

คณะดิจิทลัอาร์ต 

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะ

ดิจิทลัอาร์ต   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2542   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน

ปีการศึกษา 2544 , 2546 ,  2550 , 2551  และ  2554  

 2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1   ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 138 หน่วยกิต เป็น 139 หน่วยกิตและปรับโครงสร้างจาํนวน

หน่วยกิตกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ    กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั     และกลุ่มวชิาชีพ-เลือก    จากเดิม  3(1-4-4)   เป็น 3(2-2-5)  

     2.2   วชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาํนวนหน่วยกิตจากเดิม 39 หน่วยกิต ลดเหลือ 30  หน่วยกิต 

      2.2.1 ยกเลิกรายวชิาออก จาํนวน 5 รายวชิา  

       2.2.2 ปรับคาํอธิบายรายวชิาภาษาไทย และภาษาองักฤษ จาํนวน 3 รายวชิา  

      2.2.3   เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

     2.3 วชิาชีพ เพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 61 หน่วยกิต เป็น 73 หน่วยกิต 

     2.3.1 วชิาชีพ-บงัคบั  

        1) ยกเลิกกลุ่มวชิาในหมวดวชิาชีพบงัคบั  กลุ่มวชิา 2D Animation  และ 

    กลุ่มวชิา  3D Animation  เพื่อจดัระบบการเรียนการสอนท่ีจะเนน้ 

    การบูรณาการร่วมกนัระหวา่งรายวชิาใหม้ากยิง่ข้ึน 

       2) ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

                                       3)  ตดัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

                                       4)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 10 รายวชิา  
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       5)  ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือก ปรับช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวิชา  

      6)  ปรับรหสัวชิา  จาํนวน  1  รายวชิา   

    7)  ปรับรหสัวชิา  และปรับช่ือรายวชิาภาษาไทย  จาํนวน  2  รายวชิา   

 8)  ปรับรายวชิาฝึกงานวชิาชีพ จาก ไม่นบัหน่วยกิต  เป็นนบัหน่วยกิต 

 9)  ปรับลดหน่วยกิต จาํนวน 2 รายวชิา  

 10)  ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือก จาํนวน 3 รายวชิา  

  2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

 1)  ปรับคาํอธิบาย  จาก  นกัศึกษาตอ้งเลือกลงทะเบียนจาํนวน 9 หน่วยกิต  

  เป็น  ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มเดียวกนัอยา่งนอ้ย  จาํนวน  

  3  รายวชิา  และ/หรือรายวชิากลุ่มอ่ืนๆ  จาํนวน  2  รายวชิา 

 2)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8 รายวชิา  

 3)  ปรับช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ  จาํนวน  1  รายวชิา  

 4)  ปรับช่ือรายวชิาภาษาไทย  จาํนวน  1  รายวชิา  

 5)  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา  

 6)  ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั เป็นกลุ่มวชิาชีพ-เลือก จาํนวน 3 รายวชิา  

 7)  ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั และปรับช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  ปี

การศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  39 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  61 หน่วยกิต 73 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           52 หน่วยกิต          58 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2558 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1.  รายวชิา CPA 121 คอนเซปอาร์ต  (Concept Art)  ช่ือวชิาแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ ควรใช้คําว่า  

“Conceptual Art” หรือเขียนคําอธิบายรายวชิาให้ชัดเจน 

 2.  การเขียนคําอธิบายรายวชิาให้เขียนเป็น Topics จะง่ายต่อการจัดทาํ  มคอ.3 

 3.  หมวดที ่2 ให้อธิบายเพิม่ด้วยว่า ได้ปรับหลกัสูตรตาม มคอ. 7 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.4 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต 

     

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาวิชวล

เอฟเฟค (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

ข้อเทจ็จริง 

1.  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต    สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

คณะดิจิทลัอาร์ต  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก  141 หน่วยกิต   เป็น 136  หน่วยกิต และปรับโครงสร้าง 

หน่วยกิตกลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  กลุ่มวชิาชีพ – บงัคบั  และกลุ่มวชิาชีพ – เลือก  จากเดิม  3(1-4-4) เป็น 3(2-2-5)  

2.2 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

 2.2.1 ยกเลิก จาํนวน 2 รายวชิา 

 2.2.2   ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

 2.2.3   เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 2 รายวชิา  

 2.3  วชิาชีพปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 79 หน่วยกิต เป็น 76 หน่วยกิต 

  2.3.1 วชิาชีพ - บงัคบัปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 70 หน่วยกิต เป็น 67 หน่วยกิต 

   1) ยกเลิกกลุ่มวชิาในวชิาชีพบงัคบั กลุ่มวชิา 3D Dynamic Simulation  

    กลุ่มวชิา 3D Visual Effects  และกลุ่มวชิา 3D Digital Compositing 

   2)  ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 7 รายวิชา  

   3)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8 รายวชิา 

   4)  ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 7 รายวชิา  

  5)  ปรับรายวชิาฝึกงานวชิาชีพ จาก ไม่นบัหน่วยกิต  เป็นนบัหน่วยกิต 

   6)  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาํนวน 2 รายวชิา  
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   7)  ปรับช่ือรายวชิาภาษาไทย และปรับคาํอธิบายรายวชิาจาํนวน 1 รายวชิา  

    8)  ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือก จาํนวนทั้งส้ิน 11 รายวชิา มีรายละเอียดดงัน้ี 

     1. ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือกและปรับคาํอธิบายรายวชิา   

      จาํนวน  4   รายวชิา   

    2.  ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือก  จาํนวน   5  รายวชิา   

                  3.  ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพเลือก และปรับช่ือวชิาภาษาไทย จาํนวน 1 รายวชิา 

        4.  ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพเลือก ปรับช่ือวชิาภาษาไทย และปรับคาํอธิบาย 

    รายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  2.3.2 วชิาชีพ-เลือก 

   1) ตดัรายวชิาออก จาํนวน 1 รายวชิา  

   2)   ยกเลิก จาํนวน 8 รายวชิา  

   3)  ปรับช่ือรายวชิาภาษาไทย จาํนวน 1 รายวชิา  

   4)  ปรับช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษจาํนวน 2 รายวิชา  

   5)  ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั จาํนวนทั้งส้ิน 11 รายวชิา มีรายละเอียดดงัน้ี 

    1.  ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  จาํนวน   5  รายวชิา   

     2.  ยา้ยจากกลุ่มวชิาชีพ – บงัคบัและปรับคาํอธิบายรายวชิา   

      จาํนวน  4   รายวชิา   

    3. ยา้ยจากกลุ่มวชิาชีพ – บงัคบั และปรับช่ือวชิาภาษาไทย  

 จาํนวน 1 รายวชิา 

     4. ยา้ยจากกลุ่มวชิาชีพ – บงัคบั ปรับช่ือวชิาภาษาไทยและปรับ 

    อธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

   6)  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั  โครงสร้างหลกัสูตรเดิม     

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  79 หน่วยกิต 76 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           70 หน่วยกิต         67 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต         9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2558 วนัท่ี  7 กรกฎาคม 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต   เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

สังคมและวัฒนธรรม   เขียนมาไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ต้องบอกสถานการณ์ถึงความจําเป็นที่ต้อง

ปรับปรุงหลกัสูตร 

2. การเขียน Topics  ของคําอธิบายรายวชิา น้อยไป  

3. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับช่ือรายวิชา VFX 378 การป้ันกายวิภาคมนุษย์  คําว่า “กายวิภาค”  ควร

เปลีย่นเป็น “การป้ันส่วนร่างกายมนุษย์”  

4. หมวดที ่2 ให้อธิบายเพิม่ด้วยว่า ได้ปรับหลกัสูตรตาม มคอ. 7 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.5 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559)    วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  

ปีการศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2551  และ  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

   ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ 2556)    

   2.2  ปรับลดหน่วยกิตจาก 134 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 

   2.3  หมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ    

    1. ยกเลิกรายวชิา 1 รายวชิา    
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    2. ยา้ยมาจากหมวดวชิาชีพบงัคบั 1 รายวชิา 

   2.4  หมวดวชิาชีพบงัคบั  

    1. ยา้ยไปเป็นวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  1 รายวชิา    

    2.  ยา้ยไปเป็นวชิาชีพเลือก 2  รายวชิา 

                                  3. เปิดรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา   

  2.5 หมวดวชิาชีพเลือก  

1. ยกเลิกรายวชิา 12 รายวชิา    

         2.    ยา้ยมาจากหมวดวชิาชีพบงัคบั  2 รายวชิา   

   3. เปล่ียนช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ จาํนวน 1 รายวชิา 

   4.  เปล่ียนช่ือรายวชิาภาษาไทย จาํนวน 1 รายวชิา 

 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั    โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  57 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           33 หน่วยกิต         33 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก           24 หน่วยกิต         24 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม

มลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2558 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)    วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อให้

มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. การเขียนข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ ยงัไม่ถูกต้อง ขอให้เขียนให้

ชัดเจนว่า เกมมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มีผลกระทบกบัการพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างไร 

2. การเขียนแผนพฒันาปรับปรุง ต้องระบุด้วยว่าได้ปรับปรุงตาม มคอ.7  

3. การเขียนช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ ยงัไม่ถูกต้องหลายรายวิชา  เช่น  CGM 242 โครงการเกม 

2 มิติ (Project Game 2D)  CGM 202 การออกแบบและผลติงาน 2 มิติ/3มิติ บนเวบ็ (Production and Design 2D 3D 

on Web) และ รายวชิา CGM 213 การออกแบบและการผลติส่ือประสม (Production and Design Multimedia) 

ดังน้ันขอให้กลบัไปตรวจสอบใหม่อกีคร้ัง 

4. การเขียนคําอธิบายรายวชิา อ่านแล้วไม่รู้ว่าสอนอะไร เพราะไม่ได้บอกตัวเน้ือหาวชิาทีจ่ะ

สอน ต้องบอกเป็นหัวข้อทีจ่ะสอน  ตัวอย่างเช่น 
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4.1 รายวชิา CGM 236 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับเกมคอมพวิเตอร์ 1  ช่ือวชิาเขียนว่า         

“ปัญญาประดิษฐ์สําหรับเกม” แต่คําอธิบายรายวชิาเขียนว่า “ปัญญาประดษิฐ์สําหรับ

การสร้างเกม”   

4.2 รายวชิา CGM 251 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพวิเตอร์  คําอธิบายรายวชิาไม่ควร

เขียน คําว่า “นักศึกษาจะเข้าใจถึง (Students will understand of)” 

4.3 รายวชิา CGM 276 เทคนิคการอนุวตัเกม  หากในรายวชิามีทฤษฎ ีขอให้ใส่ช่ือทฤษฎเีข้า

ไป ในคําอธิบายรายวชิาด้วย 

5. ขอให้ทางหลกัสูตรกลบัไปตรวจสอบและแก้ไขการเขียนช่ือวชิา และคําอธิบายรายวิชาให้

ถูกต้อง 

6. หมวดที ่2 ให้อธิบายเพิม่ด้วยว่า ได้ปรับหลกัสูตรตาม มคอ. 7 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.6 หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์   
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้

เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2554   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1    ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก 140 หน่วยกิต  เป็น 138 หน่วยกิต  

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 2.3 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ   

     1. ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 
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     2. เปล่ียนช่ือและปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

     2.4  วชิาชีพ-บงัคบั   

      1. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-เลือก จาํนวน 1 รายวชิา 

     2. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

     3. ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

     2.5  วชิาชีพ-เลือก   

     1. เปล่ียนช่ือรายวชิาและปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

     2. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  13 รายวชิา 

     3. ตดัรายวชิาออก จาํนวน 2 รายวชิา 

 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  57 หน่วยกิต 57 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           24 หน่วยกิต         30 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก            33 หน่วยกิต         27 หน่วยกิต 

     -วชิาโท  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 138 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

คณะรัฐศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 วนัท่ี  20  กรกฎาคม 2558    

  2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559)  คณะรัฐศาสตร์    เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการ

รับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้เพิ่มรายวิชา  กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายพื้นฐานที่จําเป็นที่ฝ่ายปกครองต้องเรียนรู้   โดยอาจเพิ่มไว้เป็น

วชิาชีพ-เลือก อกี 1 รายวชิา 

2. ในภาพรวมของหลกัสูตร มีความเห็นว่ายงัขาดเน้ือหาเกี่ยวกบัเร่ือง  ความมั่นคงของมนุษย์

และการจัดการความขัดแย้ง  โดยกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่ทาํให้เกดิความขัดแย้ง และนําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึน้ 

ตลอดจนถึงการเสียเลือดเน้ือในระดับต่างๆ ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวถือเป็นความรู้พืน้ฐานทีนั่กปกครองต้องเรียนรู้  และเห็น

ว่าควรเพิม่เป็นวชิาชีพ-บังคับ อกี 1 รายวชิา   

3. รายวชิา POL 204 ความรู้เบื้องต้นทางการพฒันา  ขอให้เพิม่เน้ือหา เร่ือง Project 

Management ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อของเร่ืองดังกล่าว เพราะเห็นว่าเป็นพืน้ฐานของการจัดการทั้งหมด 

4. หมวดที ่2 ให้อธิบายเพิม่ด้วยว่า ได้ปรับหลกัสูตรตาม มคอ. 7 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.7 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบํารุงอากาศยาน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)     วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 

2549 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2554  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 146 หน่วยกิต  เป็น 144 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 2.3 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

  2.3.1 เปล่ียนรหสัรายวชิา  

   จาก  MEN 361 วสัดุวศิวกรรม (Engineering  Materials)   3(3-0-6) 

   เป็น  IEN 361 วสัดุวศิวกรรม (Engineering Materials)  3(3-0-6) 

 2.4 วชิาชีพ-บงัคบั 

  2.4.1 ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

   AME 408 อุปกรณ์ส่วนควบในอากาศยาน   2(2-0-4) 

 2.5 วชิาชีพ-เลือก 

  2.5.1 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 

   AME 416 การจดัการและระบบขนส่งทางอากาศ  3(3-0-6) 

    AME 417 ระบบในเคร่ืองบินโดยสาร    3(3-0-6) 

   2.5.2 ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

    AME 412 เคร่ืองช่วยฝึกบินจาํลองเบ้ืองตน้   3(3-0-6)  
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 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 108 หน่วยกติ 108 หน่วยกติ 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์  21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

     -กลุ่มวชิาชีพ  66 หน่วยกิต 66 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-บงัคบั           54 หน่วยกิต         54 หน่วยกิต 

         -วชิาชีพ-เลือก           12 หน่วยกิต        12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 146 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ

ซ่อมบาํรุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558    

 2.  คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยั

เสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ   มีข้อเสนอแนะ ให้เพิม่ความรู้พืน้ฐานด้านคอมพวิเตอร์  ด้านเทคโนโลย ีซ่ึงยุค

นีม้ีความจําเป็นต้องใช้คอมพวิเตอร์ในการซ่อมบาํรุง 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.8 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์ 

      

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์  

 

ข้อเทจ็จริง 

  1.  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์   ไดรั้บ

อนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2545 ต่อมาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551  

และ  2554  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1    ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 134 หน่วยกิต  เป็น 135 หน่วยกิต 

 2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 2.3 เปล่ียนช่ือในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 
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  2.3.1   จาก  วชิาแกน เป็น วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

  2.3.2   จาก  วชิาเอก เป็น วชิาชีพ 

  2.3.3   จาก  วชิาเอกบงัคบั เป็น วชิาชีพ-บงัคบั 

  2.3.4   จาก  วชิาเอกเฉพาะดา้น เป็น วชิาชีพ-เฉพาะดา้น 

  2.3.5   จาก  แขนงวชิา เป็น กลุ่มวชิา 

  2.3.6  จาก  วชิาเอกเลือก เป็น วชิาชีพ-เลือก 

 2.4. ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต 

   2.4.1 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเอก/วชิาชีพ จาก 66 หน่วยกิต  

    เป็น 69 หน่วยกิต 

   2.4.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเอกบงัคบั/วชิาชีพ-บงัคบั  

    จาก 27 หน่วยกิต  เป็น 30 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

    หมวดวชิาเอกบงัคบั/วชิาชีพ – บงัคบั 

     1. ปรับรหสั และช่ือรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

     2. ปรับช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

     3.  ยา้ยมาจากรายวชิาเอกเลือก/วิชาชีพเลือก มาอยูใ่น รายวชิาชีพ-บงัคบั  

      จาํนวน 2 รายวชิา 

     4.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

    5.  ยา้ยไปเป็นรายวชิาเอกเฉพาะดา้น/วชิาชีพ – เฉพาะดา้น 

  2.4.3  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเอกเฉพาะดา้น/วชิาชีพ-เฉพาะดา้น  

   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   หมวดวชิาเอกเฉพาะดา้น/วชิาชีพ – เฉพาะดา้น 

   กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  

   1.   ยา้ยมาจากรายวชิาเอกบงัคบั/วชิาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น รายวิชาเอก 

    เฉพาะดา้น/ วชิาชีพ - เฉพาะดา้น จาํนวน 1 รายวชิา  

   2.   เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

   กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  

1. ยา้ยมาจากรายวชิาเอกบงัคบั /วชิาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น รายวิชาเอก 

เฉพาะดา้น/ วชิาชีพ - เฉพาะดา้น จาํนวน 1 รายวชิา  
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   2.   เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

    เปล่ียนช่ือแขนงวชิา จาก แขนงวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   เป็น  

    กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทลัและนวตักรรม   

1. ยา้ยมาจากวชิาเอกเลือก/วชิาชีพ-เลือก หมวดวชิาเศรษฐศาสตร์ 

ดิจิทลั และงานสร้างสรรค ์มาอยูใ่น รายวชิาเอกเฉพาะดา้น/  

วชิาชีพ – เฉพาะดา้น 

    กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทลัและงานสร้างสรรค ์ เปล่ียนรหสั 

    รายวชิา ปรับช่ือและ คาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา  

2. ยา้ยมาจากรายวชิาเลือกเสรี มาอยูใ่น รายวชิาเอกเฉพาะดา้น/  

วชิาชีพ – เฉพาะดา้น  

กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทลัและงานสร้างสรรค ์      

เปล่ียนรหสัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

3. ยา้ยจากรายวชิาเอกเฉพาะดา้น/ วชิาชีพ – เฉพาะดา้นกลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ดิจิทลัและงานสร้างสรรค ์ เป็น รายวชิาเอกเลือก/วชิาชีพ-เลือก  

จาํนวน 7 รายวชิา  

4. ปรับช่ือวชิา ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

   5. เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

   6. รายวชิาท่ีตดัออก จาํนวน 1 รายวชิา 

  2.4.4  ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเอกเลือก/วชิาชีพ-เลือก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   หมวดวชิาเอกเลือก/วชิาชีพ-เลือก 

   เศรษฐศาสตร์การคลงั (Public Finance Economics) 

   1.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

   2. รายวชิาท่ีตดัออก จาํนวน 2 รายวชิา 

   3. ปรับช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวน 1 รายวชิา 

  เศรษฐศาสตร์การพฒันา (Development Economics) 

  1.  ปรับช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics) 

  1. ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

 

 



26 

 

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) 

  1.  ยา้ยมาจากวชิาเอกเฉพาะดา้น/วชิาชีพ-เฉพาะดา้น กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ 

    ธุรกิจ มาอยูใ่นหมวดวชิาเอกเลือก/วชิาชีพ - เลือก จาํนวน 7 รายวชิา 

   เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม (Engineering Economics) 

   1.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

   เศรษฐศาสตร์ดิจิทลัและงานสร้างสรรค ์ 

  1. ยา้ยไปรายวชิาเอกเฉพาะดา้น/ วชิาชีพ – เฉพาะดา้น กลุ่มวชิา 

    เศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทลัและงานสร้างสรรค ์ พร้อมเปล่ียน 

    รหสัรายวชิา ปรับช่ือและ คาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

   2. รายวชิาท่ีตดัออก จาํนวน 1 รายวชิา 

     เศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ 

   1.  ยา้ยมาจากวชิาเลือกเสรี มาอยูใ่นหมวดวชิาเอกเลือก/วชิาชีพ –เลือก 

     พร้อมเปล่ียนรหสัรายวชิาจาํนวน 2 รายวชิา 

   2.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

   3. รายวชิาท่ีตดัออก จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.5 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  หมวดวชิาเลือกเสรี 

  1.  ยา้ยไปวชิาเอกเลือก/วชิาชีพ-เลือก เศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ พร้อมปรับรหสัวชิา  

   จาํนวน 2 รายวชิา 

  2.  ยา้ยไปวชิาเอกเฉพาะดา้น/วชิาชีพ-เฉพาะดา้น กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

   ดิจิทลั และงานสร้างสรรค ์พร้อมปรับรหสัรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

 2.6  ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาโทเศรษฐศาสตร์ จาก 18 หน่วยกิต  เป็น 15 

หน่วยกิต   และปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาโท - บงัคบั จาก  9  หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต  โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี หมวดวชิาโท – บงัคบั  ตดัรายวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา  และ  หมวดวชิาโท – เลือก  เปิดรายวชิาเพิ่ม  

จาํนวน 14 รายวชิา 
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 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2554  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2554 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2559 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     -วชิาแกน/วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

     -วชิาเอก/วชิาชีพ  66 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 

         -วชิาเอกบงัคบั/วชิาชีพ-บงัคบั           27 หน่วยกิต          30 หน่วยกิต 

         -วชิาเอกเฉพาะดา้น/วชิาชีพ-เฉพาะดา้น           12 หน่วยกิต          12 หน่วยกิต 

         -วชิาเอกเลือก/วชิาชีพ-เลือก           27 หน่วยกิต          27 หน่วยกิต 

     -วชิาโท  18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559)  คณะเศรษฐศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 วนัท่ี 20  กรกฎาคม 2558    
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 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2558 วนัท่ี  5  สิงหาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ  ดังนี ้

1. ขอให้แก้ไขหมวดที ่ 1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  โดยเขียน 

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิให้ละเอยีดมากกว่านี ้  

2. ขอให้เพิม่เน้ือหาวชิาเร่ืองการจัดการโครงการ ในรายวชิา ECO 432 การประเมินโครงการ ใน

คําอธิบายรายวชิา เพ่ือให้เรียนรู้ข้ันตอนในการจัดทาํโครงการ ด้วย   

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้นํากลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา :     

 3.2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต  คณะบริหารธุรกจิ   
       

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ   
       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ 

ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด และสาขาวชิาการจัดการธุรกจิค้าปลีก คณะบริหารธุรกจิ   

        

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด   และสาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  คณะบริหารธุรกิจ   
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง      น้อย 1 คนดว้ย 

เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ.2550   ระบุวา่  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด   และสาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไป

ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.2.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 
     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ 

       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง      น้อย 1 คนดว้ย 

เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ.2550   ระบุวา่  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   คณะพยาบาลศาสตร์ 
       

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 

       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง      น้อย 1 คนดว้ย 

เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ.2550   ระบุวา่  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวทิยาลยั ไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยห์ลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 1 ท่าน  ดงัน้ี 

1.  ศาสตราจารย ์ดร. สมบูรณ์  สุขสาํราญ 

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดยมี 

เกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสูตร            

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2557  วนัท่ี  1 ตุลาคม 2557 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Universiti  Utara Malaysia    

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

Universiti  Utara Malaysia    
    

ข้อเทจ็จริง 

  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Universiti  Utara  Malaysia โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่แลกเปล่ียนบุคลากร แลกเปล่ียนนกัศึกษา แลกเปล่ียนขอ้มูล 

เอกสาร และส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง  ประสานงานผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํโครงการร่วมกนั  โดยข้ึนอยูก่บั

ความเห็นชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และมีการพฒันาโปรแกรมร่วมกนั 

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั    มีรายละเอียดดงัเอกสาร

แนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Universiti  

Utara Malaysia    
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต 

   กบั  California State University, San Bernardino, U.S.A.  

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  California State University, San Bernardino, U.S.A.  

 

ข้อเทจ็จริง 

  1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั 

California State University, San Bernardino, U.S.A.  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ แลกเปล่ียนบุคลากร และอาจารย์

สําหรับงานวิจยั งานสอน และการอภิปราย  โครงการส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัรังสิตไปเรียนท่ี CSUSB   และ 

โครงการส่งนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยั CSUSB มาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต   

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั    มีรายละเอียด 

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั California 

State University, San Bernardino, U.S.A. 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต 

   กบั  Charles Sturt University, Australia    

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  Charles Sturt University, Australia    
 

ข้อเทจ็จริง 

  1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั 

Charles Sturt University, Australia โดยมีวตัถุประสงค์ ในการทาํวิจยัเก่ียวกบัชีวการแพทย ์และวิจยัเก่ียวกบัเภสัช

กรรม แลกเปล่ียนบุคลากร คณาจารย ์แลกเปล่ียนนักศึกษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  แลกเปล่ียนขอ้มูล 

เอกสาร และส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประสานงานผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํโครงการร่วมกนั 

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด 

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Charles 

Sturt University, Australia    

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต 

   กบั  Hanoi University, Vietnam    

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  Hanoi University, Vietnam    

 

ข้อเทจ็จริง 

  1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั 

Hanoi University, Vietnam โดยมีวตัถุประสงค์ ในการจดัทาํโครงการ ปริญญา 2+1+1  นักเรียนจากมหาวิทยาลัย

รังสิต ท่ีไดเ้รียนครบ 4 ภาคการศึกษาแรก จะไดรั้บสิทธิในการไปเรียนท่ี HANU เป็นเวลา   2 ภาคการศึกษา หลงัจาก

นั้นนกัศึกษาจะกลบัมาเรียนอีก 2 ภาคการศึกษา ท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยทาง HANU จะมอบประกาศนียบตัรและใบ

รายงานผลการเรียนจากท่ีนักศึกษาได้ศึกษาสําเร็จตามรายวิชาและหน่วยกิต ท่ีมหาวิทยาลัยทั้ งสองได้ตกลงกัน 

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ และสําเร็จการศึกษาจากโครงการน้ี จะไดรั้บวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยั

รังสิต และประกาศนียบตัรจาก HANU 

  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด 

ดงัเอกสารแนบ 

 

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 

 เห็นควรอนุมัติการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Hanoi 

University, Vietnam   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําเพิม่เติมว่า มหาวิทยาลยัรังสิต ควรสนใจเพิม่

 ความสัมพนัธ์กบัสถาบันการศึกษาของประเทศญีปุ่่น  ซ่ึงอาจเกดิการแลกเปลี่ยนอาจารย์  เช่น 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ธัญบุรี  มีความสัมพนัธ์กบัญีปุ่่ นใกล้ชิด และมีศาสตราจารย์

 จากเกยีวโตมาช่วยสอนด้วย 

 

3.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 2 

  ปีการศึกษา  2557  และภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558      

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาเอก ภาคการ 

ศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2557  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  จาํนวน  4  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน   4  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่

2/2557 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2558 

รวม 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 1 - 1 

2.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ - 1 1 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 1 1 

4.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ - 1 1 

รวม 1 3 4 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550    ระบุวา่    "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร    อนุปริญญา      ปริญญาหรือ  

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2     

ปีการศึกษา 2557  และภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558  จาํนวน  4  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง      วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

         คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1   เร่ือง     ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต  

ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557  

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557   คร้ังท่ี 4/2557  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557  และคร้ังท่ี 1/2558  วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558  ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ

ของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  มีผลการพจิารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์     ของ นางสุพตัรา        ราษฎร์ศิริ    
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ประเมินผลให้ผ่านได้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิากุมารศลัยศาสตร์  ของ   นายวรีะ  บูรณะกิจเจริญ 

ประเมินผลให้ผ่านได้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชากุมารศลัยศาสตร์  ของ  นางอจัฉริยา   ทองสิน 

ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ของ นายประสาน  ตั้ งยืนยงวฒันา

ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    

 2.5  คณ ะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒ ิเพื ่อทําหน ้าที ่ป ระเม ินผลงานทางว ิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ของ นางเสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน

ประเมินผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.6  คณ ะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒ ิเพื ่อทําหน ้าที ่ป ระเม ินผลงานทางว ิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง   ของ   นายรัตพงษ ์  

สอนสุภาพ  ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต   ของ นายชยัพร พานิชรุทติวงศ ์   

ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.8 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม แล ะ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาการตลาด ของ นางสาวนริศรา  ภาควิธี   ในการ

ประชุมวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากนําผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไป

เผยแพร่ในวารสารวชิาการมากกวา่หน่ึงฉบบัในลกัษณะท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่     

 



41 

 

 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2558   ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมิน  ผลงานทาง

วิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมี

รายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 7 คน  ดงัน้ี 

 - นางสุพตัรา   ราษฎร์ศิริ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 - นายวรีะ  บูรณะกิจเจริญ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิากุมารศลัยศาสตร์   

 - นางอจัฉริยา  ทองสิน ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิากมุารศลัยศาสตร์   

 -   นายประสาน  ตั้งยนืยงวฒันา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์   

 -   นางเสาวภาคย ์วชิรวงศก์วนิ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์   

 -   นายรัตพงษ ์  สอนสุภาพ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง   

 -   นายชยัพร   พานิชรุทติวงศ ์  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต     

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษาเอกชน 

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

รองศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ     ผูช่้วยศาสตราจารย ์  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย ์ 7  คน      ดาํรงตาํแหน่ง 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  จ ํานวน 7 คน  ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2   เร่ือง      ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน  
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาํนวน 1 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   ท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอ่ืน   มาก่อน  

มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ จาํนวน 1 คน  ดงัน้ี 

1. นายบุญรักษ ์ จิปิภพ  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  ทั้งน้ี     มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 4/2558 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2558 วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการ พ.ศ. 2556  หมวด 4 การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน ขอ้ 14 และขอ้ 15     ความวา่  

  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   หรือ

สถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ี

บุคคลนั้นเคยดาํรงอยูก่็ได ้  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

    ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะนาํมาใช้

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 15 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 14 

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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   15.1 ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิมจาก

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนั

ชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนั

ชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

  15.2  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  2  ก่อนนาํเสนอ 

สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ดาํเนินการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลัยรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย์ทั้ ง 1 คน   ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง      วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

         คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ของมหาวทิยาลยั 

        รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1  เร่ือง   การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2557 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นางสาว อนงค ์  พานิชเจริญนาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 3979 ของสาํนกังานสอบบญัชีวินยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค่้าใชจ่้ายและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2557 นั้น  จากผลการตรวจสอบงบดุล 

(งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ  ประจาํปีการศึกษา 

2557  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  

1.   งบดุลรวม (งบแสดงฐานะการเงินรวม) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558    ประกอบดว้ย  

                     (บาท) 

 1.1  สินทรัพยร์วม 7,437,958,427.93   
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     1.2  หน้ีสินและเงินกองทุน 

       1.2.1     หน้ีสิน                2,450,216,079.92   

       1.2.2     เงินกองทุน 

                    ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต 50,000,000.00                      

  ทุนสะสม                                 4,937,742,348.01           4,987,742,348.01   

        รวม    7,437,958,427.93   

 

2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31 พฤษภาคม 2558 

 รายไดร้วม 3,291,680,498.31 

 ค่าใชจ่้ายรวม 3,034,247,536.23 

 รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจาํปี    257,432,962.08 
 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2557) 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยให้ข้อแนะนําเพิม่เติมว่า ตัวเลขทีม่ีการลดลงหรือเพิม่ขึน้จากปีก่อนอย่างมี

นัยสําคัญ ควรได้ทาํคําอธิบายประกอบรายงานเพีอ่ให้กรรมการสภาได้เห็นภาพทีชั่ดเจนขึน้ เช่น สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน (หมวดอาคารและส่วนปรับปรุง)  เพิม่ขึน้จาก 2,998 ล้านบาทในปี 2556   เป็น 4,033 ล้านบาทในปี 2557 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานทีเ่พิม่เติมอย่างต่อเน่ืองหลงัจากมหาวทิยาลัยประสบปัญหานํ้า

ท่วมหนักในปี พ.ศ.2554  หรือการลดลงของกองทุนสงเคราะห์,  รายได้จากการวจัิย และรายได้จากกจิการหอพกั  เป็น

ต้น 

****คาํอธิบายเพิ่มเติมบางรายการ  

กองทุนสงเคราะห์ มีตวัเลขลดลง เน่ืองจากนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ ์เขา้รับทุนการศึกษามีจาํนวนลดนอ้ยลง และ

นกัศึกษาเก่าไดจ้บการศึกษาไปแลว้มีจาํนวนมากข้ึน ประกอบกบั มหาวทิยาลยัไดเ้พิ่มทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษใน

วาระ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จาํนวนอีก 84 ทุน  ทาํใหก้องทุนสงเคราะห์ในปี 2556 มีตวัเลขสูงกวา่

ทุกปีท่ีผา่นมา 

รายไดจ้ากกิจการหอพกั ลดลงจากปี 2556  เป็นผลมาจากการปิดอาคารหอพกับางส่วน เพื่อการซ่อมแซม 

ปรับปรุงห้องพกัใหดี้ข้ึนเน่ืองจากไดก่้อสร้างมานานกวา่ 20 ปีแลว้ 
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 รายไดจ้ากการวิจยั มีตวัเลขลดลงจากปี 2556 ซ่ึงเป็นรายไดใ้นส่วนท่ีบุคลากรของมหาวทิยาลยั ไดจ้ดัทาํ

สัญญารับงานวจิยัจากภายนอก และงานวจิยัท่ีไดท้าํจากปีก่อนนั้นยงัคงทาํต่อเน่ืองมาถึงปีปัจจุบนั และบุคลากร

เหล่านั้นยงัไม่ไดรั้บงานเพิ่มเติม จึงทาํใหภ้าพรวมของรายไดจ้ากการวจิยัในปี 2557 มีตวัเลขลดลง 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2  เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ  และผู้รับใบอนุญาต 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดีเสนอสภา

สถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 

 (1) ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใดท่ีมี

ยอดติดลบก่อน 

 (2) ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุน

ดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 
 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 
 

 ตาม (1) ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน 

อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี          810,357,814.89 

โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี – 

 

 ตาม (2) ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่างๆ รวมกนัไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุน

ดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ  

   

      (บาท)  

 กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน 810,357,814.89 
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 การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60      486,214,688.93 

2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต  ไม่เกินร้อยละ 30             243,107,344.47 

3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10   81,035,781.49 
 

1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ    ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60   486,214,688.93 

 สัดส่วน  ยอดจัดสรร 

กองทุนสินทรัพยถ์าวร 37.02%  300,000,000 

กองทุนวจิยั 2.47%  20,000,000 

กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 2.47%  20,000,000 

กองทุนพฒันาบุคลากร 4.32%  35,000,000 

กองทุนสงเคราะห์ 30.85%  250,000,000 

กองทุนคงเงินตน้ 0.12%  1,000,000 

รวม 77.25%  626,000,000 

 

2.   จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต      ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30           243,107,344.47 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต            ร้อยละ 9.26                        75,000,000.00  

3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป    ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10           81,035,781.49 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป            ร้อยละ  13.50                  109,357,814.89  

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรด

พิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาตตามที่

มหาวทิยาลัยเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.3 เร่ือง การพจิารณาเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ตั้งแต่รอบระยะบัญชี ปี พ.ศ. 2558 

  ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัทาํบญัชี และรายงานงบการเงิน

ประจาํปีของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558   ประกาศ   ณ วนัท่ี  10  มิถุนายน  2558 สรุปมีความวา่ 
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   -   รอบระยะบญัชี หมายความวา่ รอบระยะเวลาบญัชีนบัแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม และส้ินสุดวนัท่ี 31

กรกฎาคมของปีถดัไป และ  

   -   ประกาศน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่รอบระยะบญัชีปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป  
 

  นอกจากน้ีแลว้  ตามหนงัสือของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0505(6)/ว 783 ลงวนัท่ี  

19  มิถุนายน  2558 เร่ือง  การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัทาํรายงาน

ประจาํปีประเภทต่างๆ  ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547  และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารจดัทาํบญัชี และรายงานงบการเงินประจาํปีของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547 ไดแ้จง้วา่ให้

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งถือปฏิบติั เร่ือง การปรับปรุงระเบียบ และประกาศต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดแ้จง้ไว ้ และในการจดัทาํบญัชีและรายงานงบการเงินประจาํปี ขอใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจดัทาํบญัชี

ในเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และใหจ้ดัส่งพร้อมงบการเงินประจาํปีการศึกษา 2558 ภายในวนัท่ี 28 

พฤศจิกายน 2559 ดว้ย  

  ดงันั้น รายงานงบการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต  สาํหรับปีการศึกษา 2558  เป็นตน้ไป ตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

  1.  รายงานงบการเงินสาํหรับรอบระยะบญัชี เป็นตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31  

กรกฎาคม ของปีถดัไป ซ่ึงตอ้งจดัทาํเป็นประจาํทุกๆ ปีการศึกษา 

  2.  รายงานงบการเงินระหวา่งกาล สาํหรับรอบระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ลงวนัที ่10 มิถุนายน พ.ศ.2558 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.4  เร่ือง การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2558 

  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  

    จงัหวดัชลบุรี 20130 

    อตัราค่าตอบแทนปีละ  60,000  บาท 

    (ผูส้อบบญัชีคนเดิม อตัราค่าตอบแทนเท่าเดิมกบัปีก่อน) 

    อตัราค่าตอบแทนของรอบระหว่างกาล จํานวนไม่เกนิ  20,000  บาท 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2558 ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

(ศาสตราจารย์  ดร.อาณตัิ  อาภาภิรม  และศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์)  ได้ให้ความเห็นและข้อสังเกต

 เพิม่เติม ดังนี ้

  1.  กรรมการเห็นว่า  มหาวิทยาลยั สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.  โดย

 รักษาเงินกองทุนต่าง ๆ    ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาํหนด 

  2.  ผู้รับใบอนุญาตรับเงินปันผลจํานวนน้อย   คือ   รับเพยีงร้อยละ 9     จากทีส่ามารถรับได้

 ร้อยละ 30  ทั้งนี ้เพ่ือจะนําเงินไปใช้เพ่ือพฒันามหาวทิยาลยั 

  3.  เร่ืองการเปลีย่นแปลงรอบปีบัญชีให้ตรงกบัปีการศึกษา ( 1 สิงหาคม)    แต่มหาวทิยาลยั

 รังสิต   เปิดภาคพเิศษในเดือนมิถุนายน    จึงอาจมีปัญหาในการคิดคํานวณว่า  รายรับในเดือน

 มิถุนายน  จะนับเป็นรายรับของปีการศึกษาใด  หรือปีการศึกษาของนักศึกษา   จะนับจากเดือน

 มิถุนายน หรือนับจากเดือนสิงหาคม    จึงขอฝากให้มหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1 เร่ือง ขอเสนอจัดตั้งคณะรังสีเทคนิค 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง คณะรังสีเทคนิค 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยปัจจุบนัประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรดา้น การวจิยัทางการแพทย ์ โดยใชส้ารกมัมนัตรังสี 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

วา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  อาํนาจหนา้ท่ี

เช่นวา่น้ี  รวมถึง.... 

   (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้ง  คณะรังสีเทคนิค  ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2557 และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558   
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา     ระดบัปริญญาตรี      

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2557    และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  จาํนวน  478  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 478 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
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คณะ/วทิยาลยั 
ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2557  (เพิม่เตมิ) 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน /2558 

รวม 

1.  คณะเภสชัศาสตร์ 5 - 5 

2.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 27 - 27 

3.  คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 1 

4.  คณะกายภาพบาํบดั 1 6 7 

5.  คณะเทคนิคการแพทย ์ - 1 1 

6.  คณะวทิยาศาสตร์ 1 1 2 

7.  คณะทศันมาตรศาสตร์ - 2 2 

8.  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 11 12 

9.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 33 30 63 

10.  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 10 4 14 

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 - 3 

12. คณะศิลปะและการออกแบบ 4 36 40 

13. คณะดิจิทลัอาร์ต - 11 11 

14. คณะศิลปศาสตร์ 4 15 19 

15. คณะบริหารธุรกิจ 1 133 134 

16. คณะนิเทศศาสตร์ 30 15 45 

17. คณะนิติศาสตร์ - 12 12 

18. คณะเศรษฐศาสตร์ - 15 15 

19. คณะบญัชี - 8 8 

20. วทิยาลยัดนตรี 2 7 9 

21. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 20 6 26 

22. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม - 17 17 

23. วทิยาลยันานาชาติ 2 2 4 

24. คณะรัฐศาสตร์ - 1 1 

รวม 144 334 478 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550    ระบุวา่       "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร   อนุปริญญา     ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา  2557  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  จาํนวน  478  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  และภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2558 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558  และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  จาํนวน  40  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั   และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด

ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  40 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2558 

ภาคการศึกษา 

1/2558 

รวม 

1. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 - 1 

2. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ     2 - 2 

3. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต) 

1 - 1 

4. สาขาวชิาการออกแบบ 6 - 6 

5. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 1 2 

6. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 13 - 13 

7. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 1 

8. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 1 - 1 

9. สาขาวชิาบญัชี 1 3 4 

10. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 6 - 6 

11. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 - 1 



52 

 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2558 

ภาคการศึกษา 

1/2558 

รวม 

12. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 2 - 2 

รวม 36 4 40 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

2550     ระบุวา่     "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร    อนุปริญญา      ปริญญาหรือ  

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

ปีการศึกษา 2558    และภาคการศึกษาท่ี  1    ปีการศึกษา  2558  จาํนวน  40  คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.4 เร่ือง กาํหนดวนัประสาทปริญญา  ประจําปี 2558 

  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต ขอแจง้ท่ีประชุม เร่ือง กาํหนดจดัพิธีประสาทปริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี 2558       ในวนัอาทิตยท่ี์    13     ธนัวาคม     2558     

ณ อาคารนนัทนาการ   มหาวทิยาลยัรังสิต   

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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6.5     เร่ือง  รายงานความคืบหน้าของโครงการนวตักรรมชาวนา 

  ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดน้าํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาชาวนาดว้ยโครงการนวตักรรมชาวนา และสภา

มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามเห็นชอบในการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัพธุ ท่ี 18 มิถุนายน 2557 โดยมี

แนวทาง ดงัน้ี 

  1.   โครงการนวตักรรมชาวนา เป็นความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิตกบักลุ่มชาวนาตาํบล

หนองสาหร่าย อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อการพฒันาภาคเกษตรในลกัษณะของการพึ่งตนเอง เพิ่มอาํนาจ

ต่อรอง และอาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เหมาะสม เพื่อพฒันาผลผลิต 

  2.   ร่วมศึกษา พฒันา แกไ้ขปัญหาการผลิต  เทคโนโลยกีารปลูกไปจนถึงธุรกิจขา้วอยา่งครบวงจร 

โดยโครงการฯ จะสร้างโรงสีขา้วเพื่อผลิตขา้วถุงจาํหน่ายดว้ย 

 

  บดัน้ี การดาํเนินโครงการดงักล่าวมีความคืบหนา้ โดยมหาวทิยาลยัร่วมกบัชุมชนไดจ้ดัพิธีเปิดโรงสี

ขา้ว ท่ีตาํบลหนองสาหร่าย เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 และผลิตขา้วสารช่ือ “ขา้วทิพยอ์รุณ” ออกจาํหน่าย 

 

  มหาวทิยาลยัจึงขอรายงานความคืบหนา้ของโครงการต่อสภาเพื่อโปรดทราบ 

(รายละเอียดตาม Presentation) 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี ้

   1.  การทาํเร่ืองอาหารครบวงจร  จากต้นนํา้ถึงปลายนํา้ไปจนถึงเร่ืองในเชิงนโยบาย คือ 

  ทศิทางทีจ่ะนําประเทศไปสู่ความเป็นมหาอาํนาจทางอาหาร  แต่ทั้งนี ้จะต้องดึงเร่ืองการแพทย์หรือ

  ประเด็น “อาหารเพ่ือสุขภาพ”  เข้ามาด้วย  เพราะอาหารไทยมีสารทีม่ีประโยชน์สูง  มีไขมันน้อย  มี

  ไฟเบอร์สูง  มีงานวจัิยของมหาวทิยาลัยมหิดล ระบุว่า พริกช่วยละลายลิม่เลือด  คนไทยจึงมีปัญหา

  เส้นเลือดอุดตันน้อย  หรือขมิน้มีสารต่อต้านอนุมูลอสิระ เป็นต้น 

   2.  มีการเสนอตัวเลขข้อมูลว่า รายได้ของภาคเกษตรมีน้อยและตกตํ่า  แต่ถ้าตัดภาคกลาง

  ออก  รายได้ภาคเกษตรทัว่ประเทศยังเป็นอันดับ 1   น่ันแสดงว่าเฉพาะภาคกลางเท่าน้ันทีม่ี 

  อุตสากรรมมาก  จึงกล่าวได้ว่าภาคเกษตรยงัมีความสําคัญอย่างยิง่ 

   3.  ประเทศไทยมีปัญหาเร่ืองนํา้ทาํเกษตร  แต่ชาวนาทีม่าดากสัการ์ ปลูกข้าวโดยเทคนิคทีไ่ม่

  ใช้ปุ๋ย  ใช้นํา้น้อย ทีเ่รียกว่า SRI (System of Rice Intensification)  แต่ได้ผลดีมาก พืน้ที ่1 เอเคอร์ 

  ได้ผลผลติ 18 ตัน  ซ่ึงถ้าศึกษาเร่ืองนี ้จะช่วยตอบคําถามปัญหานํา้ได้ 
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   4.  ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา มีการวเิคราะห์ผลติภัณฑ์อาหาร และพบว่าเกนิกว่าคร่ึงหน่ึง

  ต้องเอาไปทิง้ เพราะ “หมดอายุ”  ซ่ึงส่วนใหญ่จะกาํหนดเวลาน้อยกว่าทีเ่ป็นจริง   จึงควรมีการศึกษา

  ว่า อาหารทีใ่กล้หมดอายุ หรือ หมดอายุจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น ทาํอาหารสัตว์  ไม่ใช่นําไป

  ทิง้  และการกาํหนดว่า “หมดอายุ”  น่าศึกษาว่าควรกาํหนดอย่างไร จึงจะเหมาะสมทีสุ่ด 

 

6.6 เร่ือง รายงานความคืบหน้าของโครงการผลติภาพยนตร์ Animation  

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชุม คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัพธุ ท่ี 12 มีนาคม 2557 ไดอ้นุมติัให้

มหาวทิยาลยัจดัตั้งบริษทั อาร์เอสย ูแอนิเมชัน่ จาํกดั  (RSU Animation Co.,Ltd)    เพื่อลงทุนในโครงการสร้าง

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่   เร่ือง “อโยธยา”  โดยใชง้บประมาณรวม 80 ลา้นบาท   ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ปี 

 

  โครงการดงักล่าวเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนการสอนของคณะดิจิทลัอาร์ต 

ในรูปผลงานสร้างสรรคท่ี์สัมผสัไดจ้ริง ซ่ึงแสดงถึงการใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูง ประสานกบังานสร้างสรรคท่ี์สวยงาม 

มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ 

  นอกจากนั้น โครงการน้ี  ยงัเป็นความร่วมมือของคณะวชิาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา เช่น วทิยาลยัดนตรี  ทาํหนา้ท่ีประพนัธ์เพลง  และทาํดนตรีประกอบ คณะบริหารธุรกิจจะช่วยเร่ืองการตลาด

เป็นตน้ 
  

  มหาวทิยาลยัจึงขอนาํเสนอความคืบหนา้ของโครงการดงักล่าวต่อสภาเพื่อโปรดทราบ 

(รายละเอียดตาม Presentation) 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบและขอชมเชยผลงาน  และความสามารถของคณะดิจิทลัอาร์ต 

 

6.7 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2559 

ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการปรับเปล่ียนภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 แลว้นั้น  

ฝ่ายวชิาการ  โดยสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ  สาํนกังานทะเบียนและสาํนกังานบญัชีไดห้ารือกนั เร่ือง การกาํหนดวนั

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษา และเพื่อประชุมงบการเงินแลว้นาํเสนอรายงานทางการเงินใหก้บัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)ไดท้นัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ ดงันั้น งานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  จึงขอเสนอกาํหนดการ

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ.2559  โดยจะจดัการประชุม ณ ห้องประชุม 801  ชั้น 8  

อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 
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ลาํดับที ่ วนั  เดือน  ปี 

คร้ังท่ี  1/2559 วนัพุธท่ี  23  มีนาคม  2559 

คร้ังท่ี  2/2559 วนัพุธท่ี  22  มิถุนายน  2559 

คร้ังท่ี  3/2559 วนัพุธท่ี  21  กนัยายน  2559 

คร้ังท่ี  4/2559 วนัพุธท่ี  23  พฤศจิกายน  2559 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.8 เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั 

  German Baking  Confederation  และ Akademie Deutche  Bäekerhandwerk   

  Weinheim, Germany German Baking Confederation 

 

  ตาม ท่ี  ม ห าวิท ยาลัย รังสิ ต  ได้ล งน าม ก ารทําค วาม ร่วม มื อท างวิช าก ารกับ  German Baking  

Confederation  แ ล ะ  Akademie Deutche  Bäekerhandwerk Weinheim, Germany German Baking Confederation ไ ป

แลว้นั้น ในการน้ี มหาวทิยาลยัขอรายงานความกา้วหนา้ ดงัน้ี 

 วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดจ้ดัทาํหลกัสูตรระดบัปริญญาโท (หลกัสูตรทวภิาษา) ช่ือท่ีได้

วางแผนไว ้M.M. in Baking Business Entrepreneurship ขณะน้ีไดจ้ดัทาํร่างหลกัสูตร โดยมีการสรุปขั้นสุดทา้ยซ่ึงทาง

วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ได้ร่าง Lesson Plans ประกอบการพิจารณา และเจรจา กบัประธานสมาพนัธ์

ผูป้ระกอบการขนมอบแห่งเยอรมนั และผูอ้าํนวยการสถาบนั Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim แล้ว 

ไดข้อ้ตกลง คือ ทางผูอ้าํนวยการสถาบนั  จะส่งรายละเอียดกลบัมา ภายในสัปดาห์หน้า  ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวใช้เวลา

เรียน 18 เดือน (ไม่รวมการเรียนปรับพื้นฐาน) โดยเรียนในประเทศไทย 12 เดือน และเยอรมนันี 6 เดือน พร้อมการเรียน

เทคนิคการทาํขนมอบในรูปแบบของเยอรมนันี และการฝึกงาน รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมอบและแผนการจดัทาํ

แผนธุรกกิจ 

     ทางเยอรมนัไดส่้งรายละเอียด การเรียนขนมอบในเทคนิคเยอรมนัมาใหเ้ป็นหวัขอ้การเรียนและจาํนวน

ชั่วโมง รวมถึงวิธีการเรียน เรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลยัฯ จะได้ทาํการปรับเป็นรายวิชาอีกชั้นหน่ึง ค่าเล่าเรียนตลอด

หลกัสูตรคาดการณ์วา่ประมาณ 1.8 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

1. ทางเยอรมนัคิดค่าเรียน และค่ากินอยูใ่นเยอรมนัจาํนวน 20,000 ยโูร (ประมาณ 8 แสนบาท) 

2. ทางเยอรมนัจะแจง้ช่ือประกาศนียบตัรท่ีแน่นอนในการมอบใหพ้ร้อมกบัปริญญาโทต่อไป 
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3. การแบ่งสัดส่วนการเรียนภาษาท่ีวางแผนไวด้งัน้ี 

    3.1 รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์อาหาร เรียนเป็นภาษาไทย 

    3.2 รายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เรียนเป็นภาษาไทย (รหสั MGT) 

    3.3 รายวชิาท่ีเก่ียวกบัขนมอบ หรือธุรกิจขนมอบ (รหสั BBE) เรียนเป็นภาษาองักฤษ 

     วทิยานิพนธ์ เป็นภาษาองักฤษ 

  ทั้งน้ี ระหว่างวนัท่ี 11-15 กันยายน 2558  ทางเยอรมนัได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจยัและพฒันา 

วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไปร่วมงาน IBA Munich 2015  เพื่อขอการสนบัสนุนเคร่ืองมือ และอุปกรณ์หนกัใน

หอ้งปฏิบติัการครัวท่ีจะสร้างข้ึนใหม่จากผูป้ระกอบการ โดยความเป็นไปไดใ้นการไดรั้บความสนบัสนุนคือการไดส่้วนลด

ราคาถูกกวา่ปกติ โดยมหาวิทยาลยัรังสิต และสมาพนัธ์ผูป้ระกอบการขนมอบควรประสานงานกบัทางสถานทูต ของทั้ง

สองฝ่ายเพื่อขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมจากศุลกากร เน่ืองจากอุปกรณ์ดงักล่าวเป็น  Educational USE   
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.9 เร่ือง การจัดตั้งสภาบันภาพยนตร์และการละคร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบ จดัตั้งสถาบนัภาพยนตร์และการละคร   คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ข้อเทจ็จริง 

หลกัการและเหตุผล 

  ปัจจุบนังานส่ือสารมวลชนมีการเติบโตและขยายตวัอยา่งสูง ทาํใหบุ้คลากรดา้นส่ือสารมวลชน 

มีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการรองรับงานแขนงต่างๆ โดยเฉพาะงานดา้นวทิยโุทรทศัน์ท่ีกา้วเขา้สู่ยคุดิจิทลั  ซ่ึงมีจาํนวน 

ช่องเพิ่มมากข้ึนจากเดิมท่ีโทรทศัน์ในประเทศไทยมีเพียง 6 ช่อง เพิ่มข้ึนเป็น 24 ช่องในปัจจุบนั และจะเพิ่มอีก 24 ช่อง

ในอนาคต  ทั้งน้ี ยงัไม่นบัรวมโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมอีกร่วม 200 ช่อง  ดงันั้น จึงทาํให้เกิดการแข่งขนักนัอยา่งเขม้ขน้  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายการประเภทละครโทรทศัน์  ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการเพิ่มจาํนวนผูช้มใหแ้ก่สถานีโทรทศัน์

มากข้ึน 

  การผลิตละครโทรทศัน์ท่ีดีนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยับทละครท่ีดีเป็นปัจจยัหลกั  แต่ผูท่ี้มี

ประสบการณ์และมีฝีมือในการเขียนบทท่ีดีนั้น  ในวงการละครโทรทศัน์ไทยถือวา่มีนอ้ยมาก  ผูเ้ขียนบทละครบาง

ท่านตอ้งเขียนบทพร้อมกนัทีละหลายๆ เร่ือง  บางคร้ังก็เขียนไม่ทนั ซ่ึงส่งผลใหผู้ก้าํกบัละครโทรทศัน์จาํเป็นตอ้งพกั
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กองเพื่อรอบทละครท่ียงัเขียนไม่เสร็จ  อีกทั้งผูจ้ดัละครเองก็ตอ้งการจะไดมุ้มมอง  วธีิการเล่าเร่ืองแบบใหม่และไม่

จาํเจแบบเก่าดว้ย  นอกจากขาดแคลนบุคลากรทางดา้นการเขียนบทแลว้  ยงัขาดแคลนบุคลากรอีกหลายดา้น  เช่นการ

กาํกบัการแสดง  ทีมงานดา้นการถ่ายทาํ  การตดัต่อ  การทาํเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกดว้ย 

  ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัวชิาการและองคก์รวชิาชีพ  คือ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต และสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3       โดยร่วมกนัจดัตั้งสถาบนั 

ภาพยนตร์และการละครข้ึน  อนัประกอบไปดว้ย  หลกัสูตรในระดบัปริญญาตรีท่ีมีอยูแ่ลว้  3 หลกัสูตร คือ 

  1)  สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 

  2)  สาขาวชิาส่ือสารการแสดง 

  3)  สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 

  และในปีการศึกษา 2559      จะเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   คือ  สาขาวชิาการเขียนบท 

และกาํกบัภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ จะเป็นการต่อยอดใหก้บันกัศึกษาหรือบุคคลท่ีสนใจเขา้มาศึกษาต่อ โดย 

นกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทของสถาบนัฯ  จะไดเ้รียนรู้โลกของการทาํงานของวงการ 

อุตสาหกรรมบนัเทิงอยา่งแทจ้ริง 

  สถาบนัภาพยนตร์และการละครไดก้าํหนดแนวทางของการเรียนใหเ้ป็นการเรียนแบบควบคู่กนั

ระหวา่งวชิาการและวชิาชีพ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2 แนวทาง คือ 

  1.   การเรียนรู้ในเชิงทฤษฎี  ท่ีสถาบนัฯ  ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรของสถานีโทรทศัน์ 

ไทยทีวสีีช่อง 3  และนกัเขียนบทฯ  จากต่างประเทศ  ท่ีโดดเด่นและมีช่ือเสียงมาใหค้วามรู้ในรายวชิาต่างๆ อาทิ การ

เขียนบทการกาํกบั เป็นตน้ 

  2.   การเรียนรู้ในเชิงปฏิบติั ท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายงานหรือโจทยท่ี์เป็นงานจริงๆ หรือ 

มีส่วนร่วมทาํงานกบัส่วนงานต่างๆ ของสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 

  การจดัตั้งสถาบนัภาพยนตร์และการละครน้ี  จะทาํใหน้กัศึกษาจะไดรั้บประโยชน์อยา่ง 

มาก เพราะจะไดท้าํงานร่วมกบัมืออาชีพของวงการละครโทรทศัน์ และนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัฯ ท่ีมี

ผลการประเมินวา่สามารถทาํงานจริงไดน้ั้น   จะไดรั้บประกาศนียบตัรจากสถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 

อีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 

  1.   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ ดา้นการเขียนบทและกาํกบั

ละครโทรทศัน์  และภาพยนตร์  โดยสามารถนาํหลกัการทฤษฎีไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้

  2.   สร้างบุคลากรดา้นภาพยนตร์และการละคร  ท่ีมีความสามารถเป็นผูน้าํความคิด  มีเจตคติท่ีดี 

นาํเสนอขอ้มูลท่ีสร้างสรรค ์  มีคุณภาพ  โนม้นาํสังคมไปในทางท่ีถูกตอ้ง  โดยอาศยักลไกแห่งศาสตร์และศิลป์ของ

การส่ือสาร  อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  และมีความสาํนึกรับผดิชอบต่อวชิาชีพและสังคม 
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  3.   เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานดา้นภาพยนตร์และการละครท่ีมีคุณภาพ  สอดคลอ้งกบัปณิธานของ

มหาวทิยาลยั  โดยสถาบนัฯ จะทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยง  บูรณาการความรู้  ความสามารถและบุคลากรท่ีมีอยูใ่นคณะวชิา

ต่างๆ  ของมหาวทิยาลยัเขา้ดว้ยกนั  อาทิ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะศิลปะและการออกแบบ   คณะดิจิทลัอาร์ต   

และวทิยาลยัดนตรี เป็นตน้ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

34  ระบุว่า  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

 (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ   รวม  และเลิกส่วนงานภายใน 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้งสถาบนัภาพยนตร์และการละคร  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ดงักล่าวขา้งตน้    

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีความเห็นว่า งานด้านศิลปะนี้มีความสําคัญมาก  ภาพยนตร์  และ

 ละครดีๆ สามารถเปลีย่นโลกทศัน์และจิตสํานึกของคนได้ 

 

6.10  เร่ือง จุดยืนของมหาวทิยาลยัรังสิตในการคัดค้านสัมปทานเหมืองแร่ทองคํา 
 

ความเป็นมาของปัญหา 
 

  ตามขอ้มูลของกรมทรัพยากรธรณี เม่ือปี พ.ศ.2552  พื้นท่ีศกัยภาพแร่ทองคาํของไทย มีอยูป่ระมาณ 

76 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ี 31 จงัหวดั มีปริมาณแร่ทองคาํสํารองประมาณ 700 ตนั (คิดเป็น 46 ลา้นบาททองคาํ)  หรือมี

มูลค่าประมาณ 8 แสน 7 หม่ืน 5 พนั ลา้นลา้นบาท (ทองคาํ 1 บาท = 18,950 บาท) 

  ปัจจุบนัมีเอกชนรายใหญ่มาก 2 ราย ท่ีมีผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นต่างชาติไดป้ระทานบตัรการทาํเหมืองแร่

ทองคาํ คือ บมจ. อคัรา รีซอร์สซัสจาํกดั (พิจิตร) รวม 1,233 ไร่ นาน 25 ปี (ส้ินสุด พ.ศ. 2570-71) และ บจก. ทุ่งคาํ 

(เลย)  2,176 ไร่ นาน 20 ปี (ส้ินสุด พ.ศ. 2563 และ 2571) 
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         ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือกระบวนการผลิตแร่ทองคาํไดท้าํลายส่ิงแวดลอ้มและสร้างสารพิษมหาศาล โดย 

กระบวนการสกดัแร่ทองคาํจะตอ้งใชส้ารเคมีโซเดียมไซยาไนตท่ี์มีพิษร้ายแรง และยงัดึงเอาโลหะหนกัอนัตรายอ่ืน ๆ 

เช่น สารหนู แมงกานีส ปรอท ฯลฯ ออกมาจากสินแร่ด้วย  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ ชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิ

ชุมชนจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองและถูกเบียดขบัออกจากผืนดินตนเอง สารพิษปนเป้ือนออกสู่

ส่ิงแวดลอ้ม เขา้สู่ห่วงโซ่อาหาร สะสมในร่างกายชาวบา้น เจ็บป่วย เป็นโรค และเสียชีวิต นอกจากน้ี ผลประโยชน์ท่ี

ประเทศไดรั้บก็ไม่คุม้ค่า  

 

การเข้าร่วมและข้อเสนอของมหาวทิยาลัยรังสิตต่อนโยบายทองคํา 

  ปี 2557   มหาวิทยาลยัรังสิตไดรั้บการร้องขอจากชาวบา้นให้ช่วยเก็บตวัอยา่งในส่ิงแวดลอ้มและใน

คน   โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรังสิต  4 หน่วยงานหลักท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คือ วิทยาลัย

วศิวกรรมศาสตร์  วิทยาลยันวตักรรมสังคม    คณะเทคนิคการแพทย ์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงนาํไปสู่การเปิดเผยผล

การศึกษาคร้ังใหญ่เป็นคร้ังแรกวา่ ไดเ้กิดวิกฤตร้ายแรงต่อส่ิงแวดลอ้มและชีวติในพื้นท่ีชุมชนเหมืองทองคาํพิจิตร โดย

พบการปนเป้ือนของสารพิษในดิน นํ้ า พืช และคน สูงมาก รวมทั้งแนวโน้มความผิดปกติของ DNA ก่อให้เกิดความ

สนใจและต่ืนตวัของสาธารณะ รวมทั้งทาํให้หน่วยงานรัฐตอ้งออกมาแกปั้ญหาดงักล่าว และยงัไดมี้การลงไปตรวจ

ตวัอยา่งของหน่วยงานรัฐแต่ยงัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูล  

  ในสัปดาห์ท่ีผา่นมา (กลางเดือนกนัยายน 2558) นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิตไดร้ณรงคร์วบรวม

รายช่ือจาก บุคคลากร คณาจารย ์และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั เพื่อไปร่วมกบัเครือข่ายชาวบา้นยืน่ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ

ยบัย ั้งนโยบายการขยายเหมืองทองคาํในพื้นท่ี 12 จงัหวดัของประเทศ (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลพบุรี เลย 

นครสวรรค ์สระบุรี สระแกว้ ระยอง จนัทบุรี สุราษฎร์ธานี สตูล) 

  ดงันั้นมหาวทิยาลยัรังสิตจึงมีบทบาทเขา้ร่วมในการดาํเนินการเร่ืองน้ีต่อไป คือ 

  1)   ยกระดบัการศึกษา คน้ควา้ วจิยั ใหเ้ป็นทางการในระดบัมหาวทิยาลยั และเปิดเผยขอ้มูล 

ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งต่อสาธารณะ 

  2)   สนบัสนุนใหมี้การรณรงคใ์หรั้ฐยกเลิกการเปิดพื้นท่ีสัมปทานเหมืองแร่ทองคาํทั้ง 12 จงัหวดั 

ไวก่้อน 

  ทั้ งน้ี  ก็สอดคล้องกับ ปณิ ธานและวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เร่ือง “การร่วมสร้างสั งคม

ธรรมาธิปไตย”  และ  “การศึกษา คือ นวตักรรม”  ท่ีมุ่งใหก้ารเรียนวชิาการเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีเป็นจริงในสังคม 

 

  มหาวทิยาลยัฯ  จึงขอนาํเสนอการดาํเนินงานท่ีผา่นมา ต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดทราบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และเห็นชอบกบัจุดยืนของมหาวิทยาลัย  ขอช่ืนชมมหาวิทยาลยัรังสิต ทีร่่วมยืน

 เคียงข้างชาวบ้าน  นับเป็นตัวอย่างทีด่ีที่มหาวิทยาลยัร่วมเป็นพลงัสนับสนุนคนยากจน 

 

เลกิประชุมเวลา  19.50  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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