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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2554 
วนัจันทร์ที ่  13   มิถุนายน   2554 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์    นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล    อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั  กรรมการ 
4. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 
8. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์     กรรมการ  
9. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์     กรรมการ 
10. นายพิชยั  วาศนาส่ง     กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม  กรรมการ 
12. ดร.ทศพร  ศิริสัมพนัธ์     กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 
14. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น    กรรมการ 
3. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร     กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์     รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและ 
        แผนการเงิน 
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3. นายอ านวยวุฒิ สาระศาลิน    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สืบแสง  พรหมบุญ   รองอธิการบดีฝ่ายยทุธศาสตร์องคก์ร 
6. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
8. นายธนภทัร  เอกกุล     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
10. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั    ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ 
11. นายวฒิุพล  อินทรเทวี     ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ   ผูอ้  านวยการส านกังานประชาสัมพนัธ์ 
13. นายแพทยศุ์ภชยั คุณารัตนพฤกษ ์    คณบดีบริหารกลุ่มวทิยาลยัแพทยศาสตร์และ 
        วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.วมิล ชอบช่ืนชม   ผูอ้  านวยการส านกังานวางแผน และ 
        รักษาการผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 
15. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.40 น. 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2  

ปีการศึกษา 2553 (เพิม่เติม)  
เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต

จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบ
ความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน  79   คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2553 (เพิม่เติม) 
1. คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน     63 คน 
2. วทิยาลยันานาชาติ  จ านวน     16 คน 
    รวมทั้งส้ิน      79 คน 
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ข้อเสนอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 1/2554  เร่ือง  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)  ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั   
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัได้อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ    ณ  วนัที ่ 21   
เมษายน  2554 

 

  จึงเรียนเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดทราบ  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.2 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2 ปี 

  การศึกษา 2553 (เพิม่เติม) 
เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต

จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา      เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการ
สอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือ
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน  708   คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) 
1. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน     87 คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน   146 คน 
3. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน       5 คน 
4. คณะนิเทศศาสตร์  จ านวน     28 คน 
5. คณะศิลปะและการออกแบบ  จ านวน                  3 คน 
6. คณะกายภาพบ าบดั  จ านวน     28 คน 
7. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน       2 คน 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน     85 คน 
9. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน     54 คน 
10. คณะวทิยาศาสตร์  จ านวน       5 คน 
11. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน     25 คน 
12. คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน    108 คน 
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13. คณะนิติศาสตร์  จ านวน      14 คน 
14. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน        1 คน 
15. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จ านวน       58 คน 
16. วทิยาลยัดนตรี  จ านวน       12 คน 
17. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน         7 คน 
18. คณะบญัชี   จ านวน       33 คน 
19. สถาบนัการบิน  จ านวน         3 คน 
20. คณะดิจิทลัอาร์ต  จ านวน         4 คน 
    รวมทั้งส้ิน      708 คน 
ข้อเสนอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2554  เร่ือง  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)    ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั   
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยได้อนุมัติตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต   เสนอ  ณ วันที่  12  
พฤษภาคม  2554 

 

   จึงเรียนเสนอท่ีประชุม เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม               ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.3 เร่ือง ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฎบิัติงาน  

ของอธิการบดี 
 

ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ ์
และแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  ท่ีมีศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั  
เป็นประธาน   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์    ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร  เป็นกรรมการ  โดยให้
คณะท างานศึกษาก าหนดแนวทางการประเมินผูบ้ริหาร และถา้คณะท างานเห็นควรออกขอ้บงัคบั    ก็ใหน้ าเสนอ 
นายกสภามหาวทิยาลยัลงนาม    และแจง้ท่ีประชุมทราบ     ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัรังสิต    
คร้ังท่ี 1/2554    วนัพุธท่ี  16  มีนาคม  2554 
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  คณะท างานฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุม เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  30  พฤษภาคม  2554  และเห็นชอบ
ใหอ้อกขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของ
อธิการบดี                     (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ไดล้งนามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีแลว้  เม่ือวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2554 
 
  จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั   เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.4 เร่ือง การจัดท าหนังสือ “ข้อมูลสภามหาวทิยาลัยรังสิต”  
       งานเลขานุการสภา ไดจ้ดัท าหนงัสือ “ขอ้มูลสภามหาวิทยาลยัรังสิต” ซ่ึงเป็นเอกสารเล่ม
แรกเก่ียวกบักิจการงานของสภามหาวทิยาลยัรังสิต  เน่ืองในวาระครบรอบ 10 ปี  ท่ีมหาวทิยาลยัไดเ้ร่ิม
กระบวนการปฏิรูปมหาวทิยาลยั คือนบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 – 2553  โดยไดป้ระมวลมติท่ีส าคญัของสภา
มหาวทิยาลยัในรอบ 10 ปี 
 
                     จึงเรียนใหท่ี้ประชุมทราบ และมอบหนงัสือใหแ้ก่คณะกรรมการสภาทุกท่าน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต    

คร้ังที ่1/2554   วนัพุธ ที ่   16    มีนาคม  2554 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  
คร้ังที ่1/2554  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ ำทำงวชิำกำร (ทีผ่่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรพจิำรณำ 

ระเบียบวำระด้ำนวชิำกำร มหำวทิยำลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง ขออนุมัตเิปิดด าเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยา 
  และการบริหารงานยุติธรรม นอกทีต่ั้งบางส่วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี   
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ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต    ขออนุมติัเปิดด าเนินการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม นอกท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี   
    

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรม ได้เปิดด าเนินการจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีตั้ง ณ มหาวิทยาลยัรังสิต เมืองเอก 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 นั้น ในการน้ี หลกัสูตรดงักล่าวมีความประสงคจ์ะขอจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ 
ศูนยศึ์กษาสาทรธานี บางส่วน เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ศึกษาในหลกัสูตร 
 

 เพื่อให้การด าเนินการจดัการเรียนการสอน นอกสถานท่ีตั้ งบางส่วน ณ ศูนย์ศึกษา
สาทรธานี ของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขออนุมติัเปิดด าเนินการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม นอกท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 
เป็นตน้ไป (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจจดัการศึกษาในสาขาวิชาใด
นอกสถานท่ีตั้งได ้รูปแบบ วิธีการจดั การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และ สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไป
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 

2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่ 
  ขอ้ 6 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตอ้งเป็นหลกัสูตรเดิมท่ี
ไดเ้ปิดสอนในสถานท่ีตั้งแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลกัสูตรท่ีส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแลว้ 
  ขอ้ 8 กรณีท่ีสถาบนัประสงค์จะจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ งเฉพาะ
บางส่วนของหลักสูตรท่ีเปิดด าเนินการในสถานท่ีตั้ ง สถาบนัสามารถจดัการเรียนการสอนได้ไม่เกิน
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คร่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใชอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตร/
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบชุดเดียวกนักบัในสถานท่ีตั้งได ้   
  

ข้อพจิารณา 
 การขออนุมติัเปิดด าเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม นอกท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  ของมหาวิทยาลยัรังสิต 
ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการในการประชุม คร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี 4  พฤษภาคม 2554   
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขา 
วชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม นอกท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  เพื่อแจง้ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
        ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา ปรับรหัสวชิาและจ านวนหน่วยกติ กลุ่มวชิาเลอืกเสรี วิทยาลยันานาชาติ    
 
ค าขอ 
    มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยาลยันานาชาติ ขออนุมติัเปิดรายวิชา  จ  านวน 5 รายวิชา และ
ขอปรับรหัสวิชาและจ านวนหน่วยกิต  จ  านวน 1 รายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  ดงัน้ี 
 

 ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลอืกเสรี   จ านวน 5 รายวชิา ดังนี ้
1. ITH 307 การตลาดส าหรับการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ   3(3-0-6) 

   (Marketing for Tourism and Hospitality Industry)  
2. ITH 411  การจดัการทรัพยากรมนุษยด์า้นการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 

   และอุตสาหกรรมการบริการ 
   (Human Resource Management in Tourism and  
   Hospitality Industry)   
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3. ITR 214 การจดักิจกรรมพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Special Events for Business Traveling) 
4. ITH 309  การจดัการการเงินเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
  และการบริการ 
    (Financial Management in Tourism and Hospitality Industry)  
5. IEC 448   หวัขอ้งานเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

   (Topics in International Economics)  
 

    ปรับรหัสวชิาและจ านวนหน่วยกติ   จ านวน 1 รายวชิา ดังนี ้
1. IOR 163  การบริหารงานสปา 3(3-0-6) 

(SPA Management) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 ทั้งน้ี จะขอเร่ิมใช ้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 
 

การขออนุมติัเปิดรายวิชา ปรับรหัสวิชาและจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ วิทยาลยันานาชาติ   ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554  เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมัติเปิดรายวิชา ปรับรหัสวิชาและจ านวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลยันานาชาติ   
เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 ศ. ดร. พรชัย  มาตังคสมบัติ   ฝากแนวคิด ให้มหาวทิยาลยัพจิารณา เร่ือง การเปิด
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัรังสิต  โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน ที่ประเทศจีน  
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ ของ

รายวชิา IOR 163 การบริหารงานสปา ใหม่ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
 3.3.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง  
  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรม
สังคม 
 

ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรม
สังคม เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วิทยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา และ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและ 
 คอมพวิเตอร์   วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรฯ สาขาวชิาวศิวกรรม

โยธาส่วนสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์  ขอให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
คอมพวิเตอร์ เพิม่อกี 1 คน 

 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง (ระบบการศึกษาทาง 
 ไกลทางอนิเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวตักรรมสังคม 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
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ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวตักรรมสังคม เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.5 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

 
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
         
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
 จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตาม 
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.8   หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น  สาขาวชิาอสิลามศึกษา  สาขาวชิาภาษาไทย 
 เพือ่การส่ือสาร  และสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  คณะศิลปศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวชิาอิสลามศึกษา สาขาวชิาภาษาไทย         
เพื่อการส่ือสาร และสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  คณะศิลปศาสตร์ 
 
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
และสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  คณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.10  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก คณะการแพทย์แผนตะวนัออก 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต        ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
          
ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
 จากการตรวจสอบพบว่า  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออกเป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
ทีป่ระชุมเห็นชอบ      และขอให้พจิารณาเพิม่ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผน
ตะวนัออก  อกี  1 คน 

 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.11 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิามัลติมีเดีย  คณะนิเทศศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิามลัติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิามลัติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิย่อของ นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย  
 ค าว่า “วส.บ. (สาขาภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.3.12 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั 
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ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขคุณวุฒิ ของ ผศ. ดร. รัมภา บุญสินสุข จากค าว่า  

 “Postdoctoral Fellow. Movement disorder laboratory, Oregon”  เป็น 
“Postdoctoral Fellow, Movement Disorder Laboratory, Oregon” 
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มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.13   หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   
 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์   
 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  และสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์    สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิำรณำ 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชา
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วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์   สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้มหาวทิยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอให้ตรวจสอบต าแหน่ง ของ รศ. ดร. ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ และ  
รศ. ดร. ยุทธชัย  บรรเทงิจิตร สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  

2. ขอให้ตรวจสอบต าแหน่ง ของ รศ. ดร. สุธี อกัษรกติติ์ สาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร์ 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4  เร่ือง  ขออนุมัติปรับค่าหน่วยกติ 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต  มีความประสงค์ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต  ส าหรับหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ   ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรท่ีขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต 

อตัราค่าเล่าเรียน 
เดิม 

(ระบบ 
ไตรภาค) 

ใหม่ 
(ระบบ
ทวภิาค) 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาการทูต
และการต่างประเทศ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
 ค่าเล่าเรียน   (หน่วยกิตละ)  
 ค่าบ ารุงการศึกษา  (ภาคการศึกษาละ) 

 

 
 

4,500.00 
14,000.00 

 

 
 

6,000.00 
14,000.00 
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 ในการขออนุมัติปรับค่าหน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2554 วนัพุธท่ี 18 พฤษภาคม 
2554 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าหน่วยกิต     
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5   เร่ือง      ขออนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์คลนิิก 
 
ค าขอ  
 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้ งต าแหน่งรองศาสตราจารย์คลินิก   สาขาวิชา
อายรุศาสตร์ (มะเร็งวทิยา)   และสาขาวชิาอายรุศาสตร์ (โลหิตวทิยา)  จ  านวน 2 คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารยท่ี์มีคุณวุฒิ   มีความรู้  ความสามารถและ
ปฏิบติังานด้านคลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าเพื่อด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการคลินิก จ านวน 2 คน  ดงัน้ี 

1. แพทยห์ญิงสุดสวาท  เลาหวินิจ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยค์ลินิก 
   สาขาวชิาอายรุศาสตร์ (มะเร็งวทิยา) 
 2.  แพทยห์ญิงวารุณี  จินารัตน์ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยค์ลินิก 
   สาขาวชิาอายรุศาสตร์ (โลหิตวทิยา) 
 
 ทั้งน้ี      การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  ว่าดว้ย  การ
แต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลินิก พ.ศ. 2548   โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการประจ าสถาบนัร่วมผลิตแพทย ์กรมการแพทย-์มหาวทิยาลยัรังสิต 
   (คร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2554 และคร้ังท่ี 4/2554  วนัท่ี 5 เมษายน 2554) 
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2. คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต (คร้ังท่ี 4/2554  วนัท่ี 20 เมษายน 2554) 
 
ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549  
ขอ้ 5 ความวา่ ใหค้ณบดีพิจารณาอาจารยป์ระจ าทางคลินิกท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตรา จารย์
คลิ นิก รองศาสตราจารย์คลิ นิก และศาสตราจารย์คลิ นิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวัติ ต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 
 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารยค์ลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และขอให้เพิม่เติมข้อมูล การให้บริการด้านผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 
   การออกตรวจ OPD  การควบคุมดูแลแพทย์ฝึกหัด  การท างานด้านคลนิิกทั้งหมด ของ 
 อาจารย์ทั้งสองคน โดยระบุจ านวนคร้ัง/จ านวนผู้ป่วยอย่างละเอยีด เน่ืองจากเป็นการ 
 ให้ต าแหน่งทางวชิาการด้านคลนิิก 
 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต   (ทีผ่่านการพจิารณา 

           จากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของ  
                 มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลยัรังสิต   
ประจ าปีการศึกษา 2554 

ค าขอ   
                  รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ไดร้ายงานผลการด าเนินงาน  ความเจริญ 
เติบโตของมหาวทิยาลยั และ KPI ดา้นต่างๆ อาทิ จ  านวนนกัศึกษาใหม่,  จ  านวนนกัศึกษาตกคา้ง/เกินชั้นปี, 
อตัราการไดง้านท าและการศึกษาต่อ, ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิต ฯ    และสรุป
ร่างงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2554         (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ งบประมาณและการเงิน 
  คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน  ได้พจิารณารายละเอียด
ทีม่หาวิทยาลยัเสนอแล้ว  มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. KPI บางตัว เช่นอตัราการได้งานท าและการศึกษาต่อ ซ่ึงมีตัวเลขต ่า  อาจไม่ใช่เพราะ
บัณฑิตไม่ได้ท างาน  แต่เป็นความเข้าใจความหมายของงาน ไม่ถูกต้อง เช่นบางคนช่วยงานครอบครัว   บาง
รายโดยวชิาชีพรับงานเป็นช้ิน  แต่เข้าใจว่ายงัไม่ได้ท างานประจ า  ซ่ึงการท าแบบสอบถามต้องท าความเข้าใจ
ความหมายกบัผู้กรอกข้อมูลให้ชัดเจน 

  2. KPI ค่าเฉลีย่และระดับความพงึพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต   รวมทุกด้าน 3.7 กถ็ือว่า
เป็นตัวเลขทีย่งัน่าพอใจ  เมื่อเทยีบกบัมหาวทิยาลยัระดับน าของรัฐ 

    3. ร้อยละงบประมาณรายจ่าย ทีแ่ยกเป็น รายจ่ายส่วนคณะ   รายจ่ายส่วนงานสนับสนุน 
และรายจ่ายส่วนกลาง  กเ็หมาะสม  โดยเฉพาะรายจ่ายส่วนกลาง(ค่าสาธารณูปโภค  ดอกเบีย้ เงินต้น) ยงัไม่
จ าเป็นต้องซอยย่อยลงไปที่หน่วยงานกไ็ด้ 

  4. Unit Cost ถ้าเปรียบเทยีบกบัมหาวทิยาลัยอืน่ได้  จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึน้ 

  5. รายจ่ายทางตรงของคณะ ตามทีร่ะบุตัวเลขไว้   ควรเพิ่มอกีหน่ึงช่องทีร่ะบุว่า เป้าหมาย
รายจ่ายทางตรงของคณะควรเป็นเท่าไร  เพือ่ให้แต่ละคณะมีความชัดเจนในเป้าหมายของตนเอง โดยขอให้
เร่ิมท าในปีการศึกษา 2555 
  6. เร่ืองตัวเลข งบประมาณพัฒนาบุคคลากร และวจัิย  ควรสัมพนัธ์กนั  โดยงบประมาณ
การพฒันาบุคคลากรทีล่ดลง ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ผู้รับทุนจบการศึกษามากขึน้  หรือมหาวทิยาลัยรับ
อาจารย์ในวุฒิปริญญาเอกมากขึน้ ท าให้การให้ทุนการศึกษาลดลง  ตัวเลขทีล่ดลง  ควรน าไปเพิม่ที่งบวจัิยให้
มากขึน้ เพือ่เป็นการส่งสัญญาณทีด่ีและแก้ไขจุดอ่อนของมหาวทิยาลัยในเร่ืองงานวจัิย 

ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2554 แล้ว   จึงมีมติ 
อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม 1.  ประธานคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของ
มหาวทิยาลัย (ดร.อาชว์ เตาลานนท์) ได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลยัมีความก้าวหน้า  
เข้มแข็ง และเติบโตอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะปีการศึกษา 2554 เป็นปีแรกทีม่ียอดนักศึกษารวมเกนิ 30,000 คน  
ในการบริหารงานมีการใช้ KPI หลายๆ ด้านก ากบั  แยกรายได้-รายจ่ายของคณะไว้อย่างชัดเจน  ซ่ึงส่วนมากมี
ผลด าเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด    มีบางคณะที่ยงัมีปัญหา    แต่โดยภาพรวมถือว่าผลการด าเนินการอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
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2. อธิการบดีได้ช้ีแจงผลการด าเนินงานบางคณะทีม่ีตัวเลขขาดทุน หรือรายจ่าย 
ทางตรงของคณะค่อนข้างสูงว่ามาจากสาเหตุต่างๆ กนั  เช่น สถาบันการทูต เป็นหลกัสูตรปริญญาโทระหว่าง
ประเทศ  ประเทศทีส่่งคนมาเรียนก็ขาดงบประมาณ เช่น พม่า  ภูฎาน  มหาวทิยาลัยจึงช่วยเหลอืโดยให้
ทุนการศึกษา  แต่รายจ่ายรวมถือว่าตัวเลขไม่มาก (3 ล้านบาท) แต่ผลทีไ่ด้คือช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 
         ส่วนกรณ ีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มีปัญหาเร่ืองความไม่ชัดเจนในการออกใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ ว่าต้องเป็นหลกัสูตร 4 ปี  หรือ 6 ปี  เด็กทีจ่ะเข้าเรียนกไ็ม่มั่นใจว่า จบหลกัสูตร 4 ปีของ
มหาวทิยาลัยแล้ว จะเป็นทีย่อมรับในการจ้างงานหรือไม่  ขณะนี ้จึงอยู่ระหว่างการปรับแนวทางของ
หลกัสูตร  ซ่ึงอาจต้องขยายการศึกษาเป็น 6 ปี 
                                  ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2554 แล้วจึงมีมติ
อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง  วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   (ผ่านการพจิารณาจาก 
           คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
5.1   เร่ือง   ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยรังสิต    มีความประสงค์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม  
คร้ังท่ี  1/2553 วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553   คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี 3 กนัยายน 2553 และคร้ังท่ี 1/2554  วนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2554  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวชิาการ  ของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
  2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ของ นายสมชาย  
เล็กเจริญ   ประเมินผลให้ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการ  การอุดมศึกษา  
  2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาศลัยศาสตร์ ของ พญ.กฤษณี  กาญจนพนัธ์ุ 
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ประเมินผลใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  
 2.3  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ของ ผศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ  
รุจิระยรรยงในการประชุมวนัท่ี 10 มกราคม 2554  คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมี
ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ   ของผูข้อด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ   รองศาสตราจารย์
ดร.เสรี  ศุภราทิตย ์ ในการประชุมวนัท่ี 19 เมษายน 2554   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั  เน่ืองจากผลงานมี
ปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2554  วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุเสนอ โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  จ  านวน  3  คน  
ดงัน้ี 
 -  นายสมชาย  เล็กเจริญ      ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  พญ.กฤษณี  กาญจนพนัธ์ุ   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาศลัยศาสตร์ 
 -  ผศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง   ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
    อ านาจหน้า ท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
และถอดถอน  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 

ข้อเสนอ 
     เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 3 คน    ด ารงต าแหน่ง              
ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 2 คน   และด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ  านวน 1 คน ในสาขาวิชาดงักล่าว
ขา้งตน้  และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

      ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อืน่ ๆ 
6.1 เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 

ข้อเทจ็จริง 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดป้รับโครงสร้างการบริหารและแต่งตั้งรองอธิการบดีใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปิดภาคการศึกษาประจ าปี 2554  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2554  ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. ใหน้ายด ารงค ์อินทรมีทรัพย ์ พน้จากต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และให ้

ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและการบริหาร 

2.  แต่งตั้งให ้นายอ านวยวุฒิ  สาระศาลิน  คณบดี คณะ Digital Art ด ารงต าแหน่ง  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อีกต าแหน่งหน่ึง 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

มาตรา 34  ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง..... 

  (16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผู้ด ารงต าแหน่ง

เทยีบเท่า”  และ 

  2.  มาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม 

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

อธิการบดี และใหอ้ธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน” 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
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6.2 เร่ือง รายงานการด าเนินงานส าคัญของมหาวิทยาลยัรังสิต ทีส่ภามหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 

ค าขอ  
ดว้ยสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดใ้หค้วามเห็นชอบการด าเนินงานส าคญัของมหาวทิยาลยั  

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัรังสิตในการติดตามผลการด าเนินงานดงักล่าว 
  มหาวทิยาลยั จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวทิยาลยัรังสิต  3 เร่ือง คือ 

1. มหาวทิยาลยัรังสิตกบัสังคมธรรมาธิปไตย 

2. รายงานผลการด าเนินงานการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

3. มหาวทิยาลยัสุขภาพ 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
6.2.1 เร่ือง มหาวทิยาลัยรังสิตกบัสังคมธรรมาธิปไตย 
ค าขอ 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2551  วนัพุธท่ี  26  พฤศจิกายน  2551  
ใหค้วามเห็นชอบ เร่ือง มหาวิทยาลยัรังสิตกบัสังคมธรรมาธิปไตย  
 
  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม (นายอานนัท ์หาญพาณิชยพ์นัธ์) ไดร้ายงานภาพรวมของ
กิจกรรมมหาวทิยาลยัภายใตแ้นวทาง “มหาวทิยาลยัรังสิตกบัสังคมธรรมาธิปไตย” ในรอบ 2 ปี (2552-2553) 
  ซ่ึงประกอบดว้ย 6 กระบวนการ คือ 

1. การส่ือสาร สร้างความเขา้ใจแนวคิดสังคมธรรมาธิปไตยภายในมหาวทิยาลยัและกบัสาธารณะ 
2. การส่งเสริมบทบาทส่ือมวลชนเพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย 
3. การส่งเสริมคณะวชิาใหจ้ดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัปัญหาสังคม 
4. ความร่วมมือกบัองคก์รเครือข่ายเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย 
5. โครงการศึกษาและพฒันาตามนโยบายสร้างสังคมธรรมาธิปไตย กรณีศึกษาชุมชน จงัหวดัปทุมธานี 
6. ส่งเสริมโครงการของคณะวิชาและหน่วยงานสนบัสนุนใหมี้เน้ือหาและเป้าหมายสังคม

ธรรมาธิปไตย 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบการด าเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ 

1.  ขอให้มหาวทิยาลัยผลกัดันและเคลือ่นไหวเร่ืองนีต่้อไป  และขณะนีค้ณะกรรมการ 
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ปฏิรูปที่ศึกษาเร่ืองการสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลือ่มล า้  ได้พมิพ์เอกสารเร่ือง “การปฏิรูปโครงสร้าง
อ านาจ” ซ่ึงมีประเด็นน่าศึกษา โดยมหาวทิยาลยัอาจส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ 

2.  ปัจจุบัน  เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน   ประมาณ  38 ล้านคน  (ทีอ่ยู่ในระบบ 14 ล้านคน  
และอยู่นอกระบบ  24 ล้านคน)  ขาดคุณภาพชีวติ    ขาดความมั่นคง   พรรคการเมืองมีนโยบายประชานิยม
ทีรั่กษาอาการแต่ไม่ได้แก้ปัญหา  มหาวิทยาลยัควรพจิารณาว่าจะ Empower ประชาชนเหล่านีอ้ย่างไร 
 
6.2.2 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานการตรวจสอบมหาวิทยาลยัรังสิต 
ค าขอ 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2553  วนัพุธท่ี  17  พฤศจิกายน  2553  
ใหค้วามเห็นชอบ  เร่ือง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต (ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย์
พรชยั  มาตงัคสมบติั)  และผูอ้  านวยการส านกังานวางแผนและรักษาการผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ
ภายใน (รองศาสตราจารย ์ดร.วมิล  ชอบช่ืนชม)  ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในขอบเขต 
4 ดา้น คือ 1.   การบริหารความเส่ียง 

2. การควบคุมภายใน 
3. การตรวจสอบภายใน 
4. การตรวจสอบการบริหารจดัการ 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และให้ความเห็นชอบการด าเนินงาน  โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ 

1.  ช่ืนชมแนวทางการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงมีความครอบคลุม  แต่ควรสนใจความเส่ียง 
อกีอย่างหน่ึงคือ “การคัดลอกผลงานทางวชิาการ”  ซ่ึงมหาวทิยาลยัของรัฐบางแห่งกป็ระสบปัญหานี ้ จึง
ต้องมีวธีิการ หรือ Program ในการตรวจสอบว่างานทีจ่ะตีพมิพ์ไม่มีการคัดลอกมา 

2.  ปัญหางานวจัิยมีน้อย  อาจไม่ใช่เพราะ “ไม่มีเวลา”  แต่เป็นเพราะ  “วจัิยไม่เป็น”  ซ่ึง 
เกีย่วข้องกบัปัญหาวธีิคิด,   วธีิออกแบบการวจัิย,   วธีิวเิคราะห์ข้อมูล   จึงไม่สามารถท าให้งานประจ า 
(Routine)  กลายเป็นงานวจัิยได้  มหาวทิยาลัยจึงควรให้มีการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พูนความรู้ด้านนี้ 

3.  ปัญหาความเส่ียงทีส่ าคัญ คือ IT ซ่ึงทุกมหาวิทยาลยัมีปัญหานี ้ กรณี ของมหาวทิยาลัย 
รังสิต  ขอให้ดูเร่ืองนีเ้ป็นพเิศษด้วย 

4.  ปีนี ้สมศ. มีการปรับเปลีย่นเกณฑ์การประเมิน  ซ่ึงถ้าใช้เกณฑ์ใหม่การประเมินจะมีปัญหา 
มาก 
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5.  การประเมินไม่ควรใช้เกณฑ์กลางมาวดัทุกคน  แต่ควรให้ฝ่ายปฏิบัติก าหนดเกณฑ์มาด้วย 
  แล้วตกลงร่วมกัน  มหาวิทยาลยัรังสิตจึงควรก าหนดเกณฑ์ของตนเอง แล้วร่วมปรึกษาหารือกบั สมศ. ด้วย 
 
6.2.3 เร่ือง มหาวทิยาลัยสุขภาพ 
 

ค าขอ 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2554  วนัพุธท่ี  16  มีนาคม  2554  
ใหค้วามเห็นชอบ    เร่ือง    การก าหนดประเด็นเร่ืองท่ีช้ีน าป้องกนัและแกปั้ญหาสังคมในดา้นต่างๆ   (เร่ือง 
สุขภาพ  และ เร่ือง จิตสาธารณะ) 
 

  คณบดีบริหารกลุ่มวทิยาลยัแพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ   (นายแพทยศุ์ภชยั   
คุณารัตนพฤกษ)์  ไดร้ายงานเร่ือง โครงการพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต สู่การเป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ 
(RSU Healthy Campus) ซ่ึงเป็นโครงการ  2 ปีตั้งแต่ 1  ตุลาคม  2553 – 30  กนัยายน 2555  โดยไดรั้บงบประมาณ 
สนบัสนุนจาก สสส. จ านวน 2.4 ลา้นบาท  โดยมหาวทิยาลยัรังสิต  เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งเดียวท่ีใหค้วาม 
ส าคญักบัการอบรมบุคลากรดา้นสุขภาพ  โดยท าใหม้หาวิทยาลยัเป็นพื้นท่ีสุขภาพ,  นกัศึกษาและคณาจารยเ์ป็น
ตวัอยา่งการด าเนินชีวติอยา่งมีสุขภาพ  และเป็นมหาวทิยาลยัท่ีสร้างองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ และให้ความเห็นชอบการด าเนินงาน  
 
6.3 เร่ือง การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัย 
 

ข้อพจิารณา 

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไป
ของมหาวทิยาลยั  โดยด าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมายคือ พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  
แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
 
  เพื่อเป็นการตรวจสอบตนเอง รับรู้จุดแขง็  จุดอ่อน  ขอ้ดี  ขอ้ดอ้ย  และสร้างความเขม้แขง็ 
ของสภามหาวทิยาลยัในการก ากบัดูแลตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
 
  จึงเห็นควรใหก้ าหนดระบบและวธีิการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั โดยมีหลกัการ 
ดงัน้ี 
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1. ประเด็นและขอบเขตการประเมิน 
1.1   การท าหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
1.2 การท าหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีเพื่อประกนัคุณภาพ 

การศึกษาของ สกอ. และสมศ. 
 

2.  รูปแบบการประเมิน 

2.1  การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

2.2  ก าหนดระดบัประเมิน 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด  นอ้ย  ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด 

2.3  ใหมี้บนัทึกขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 

  3.     ระยะเวลาการประเมิน 
        3.1  ใหมี้การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยัทุก 2 ปี คือส้ินปีท่ี 2  และส้ินปีท่ี 4 
ของวาระสภามหาวทิยาลยั  โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั 
        3.2  การประเมินตนเองคร้ังแรก  ใหก้ระท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนั  นบัจากสภาให้
ความเห็นชอบ 
 
  ทั้งน้ี ใหเ้ลขานุการสภามหาวิทยาลยั เป็นผูจ้ดัท าเอกสาร “แบบประเมินตนเองของ
กรรมการสภามหาวทิยาลยั”  โดยใหป้รึกษาและขอความเห็นชอบต่อ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั)  เพื่อด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ตามก าหนด 
 
มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.4 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 
ค าขอ 
  ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของอธิการบดี  ลงวนัท่ี  31  พฤษภาคม   2554  ท่ีก าหนดใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานของ
อธิการบดีคร้ังแรก  ด าเนินการภายใน  90 วนั  นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัประกาศใช ้
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ข้อเสนอ 
  จึงขอเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของอธิการบดี ดงัน้ี 

1. ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์   กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

4. เลขานุการสภามหาวทิยาลยั    เลขานุการ 

5. ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารทรัพยากรมนุษย ์  ผูช่้วยเลขานุการ 

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดอนุมติั 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.5 เร่ือง การก าหนดอตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ค าขอ 
  เน่ืองดว้ยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    ใหม้หาวทิยาลยัก าหนดอตัลกัษณ์  และเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
รังสิต  
  อตัลกัษณ์  หมายถึง  ผลผลิตของผูเ้รียนตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  และวตัถุประสงค์
ของสถาบนัอุดมศึกษา  ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
  เอกลกัษณ์  หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเนน้จุดเด่นท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเป็นลกัษณะโดดเด่น
เป็นหน่ึงของสถาบนั 
 
ข้อเสนอ 
  มหาวทิยาลยัขอก าหนดอตัลกัษณ์  และเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรังสิต คือ 
  อตัลกัษณ์    “ขมุพลงัแห่งปัญญาของชาติ   เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่สังคมธรรมาธิปไตย” 
  (ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2554  

วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2554) 
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  เอกลกัษณ์   “สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีแก่สังคม” 
  (ผา่นความเห็นชอบจากมติเวียนคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต    คร้ังท่ี 2/2554 
     วนัท่ี 7 มิถุนายน 2554) 
  

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา  
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

 
6.6 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่ 3   
   ปีการศึกษา 2553 

 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  3 ปีการศึกษา 2553  จ  านวน  67 คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   67  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่3/2553 
1.  คณะพยาบาลศาสตร์ 9 
2.  คณะเภสชัศาสตร์ 32 
3.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 17 
4.  คณะเทคนิคการแพทย ์ 9 

รวม 67 
 

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

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  3 
ปีการศึกษา 2553   จ  านวน  67 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

 
6.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  3  
  ปีการศึกษา  2553   
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2553 จ านวน   161  คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน  161  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่3/2553 
1. สาขาวชิาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 2 
2. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 9 
3. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 5 
4. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 49 
5. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 7 
6. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 2 
7. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 23 
8. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 2 
9. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 4 
10. สาขาวชิาการจดัการพยาบาล 8 
11. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 4 
12. สาขาวชิาบญัชี 5 
13. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 9 
14. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 4 
15. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 1 
16. สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 5 
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่3/2553 
17. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  
      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

22 

รวม 161 

    
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 3 
 ปีการศึกษา 2553  จ านวน 161  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
6.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  3  
  ปีการศึกษา 2553   
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2553  จ  านวน  3  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
  1.  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาเอก  จ านวน  3  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่ 3/2553 
1.  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 
2.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 2 

รวม 3 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี  3  
ปีการศึกษา 2553  จ านวน 3  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา   20.20 น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

  เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 


