
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2554 
วนัพุธที ่  21   กนัยายน   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. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   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.วจิิตร ศรีสอา้น    กรรมการ 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์     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. นายอุดร  ตนัติประภาคาร     ผูอ้  านวยการส านกังานบญัชี 
13. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา   ผูอ้  านวยการส านกังานการเงิน 
14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.35 น. 
 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
   อธิการบดีไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ภรรยาของศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  
ศรีสอา้น ไดถึ้งแก่กรรม ขณะน้ีตั้งศพสวดพระอภิธรรม  ณ วดัมกุฎกษตัริยาราม  ศาลา 13  จนถึงวนัท่ี  24 
กนัยายน  2554 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
1.2  เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่3   
   ปีการศึกษา 2553 (มติเวยีน คร้ังที ่3/2554) 

 เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2553 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้ง
ออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้
ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน  965   คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 
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จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2553  
1. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน     84 คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน   122 คน 
3. คณะนิเทศศาสตร์  จ านวน   100 คน 
4. คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน       3 คน 
5. คณะศิลปะและการออกแบบ  จ านวน               189 คน 
6. คณะกายภาพบ าบดั  จ านวน       2 คน 
7. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน     32  คน 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน     22 คน 
9. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน     53 คน 
10. คณะวทิยาศาสตร์  จ านวน     17 คน 
11. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน   134 คน 
12. วทิยาลยันานาชาติ  จ านวน     12 คน 
13. คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน     21 คน 
14. คณะนิติศาสตร์  จ านวน     13 คน 
15. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน       2 คน 
16. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จ านวน       8 คน 
17. วทิยาลยัดนตรี  จ านวน       5 คน 
18. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน     13 คน 
19. คณะบญัชี   จ านวน     21 คน 
20. คณะทศันมาตรศาสตร์  จ านวน     21 คน 
21. สถาบนัการบิน  จ านวน     13 คน 
22. คณะดิจิทลัอาร์ต  จ านวน     76 คน 
23. คณะทนัตแพทยศาสตร์  จ านวน       2 คน 
    รวมทั้งส้ิน    965 คน 
ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 3/2554  เร่ือง  ขออนุมติัการให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2553 ต่อท่านกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 27  กรกฎาคม  2554 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 
 
1.3  เร่ือง รายงานการติดตามผลการด าเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต   
   ปีการศึกษา 2553 
  
       งานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั ไดจ้ดัท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานและ
สังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2553  ซ่ึงประกอบดว้ย การรายงานผลการด าเนินงานท่ี
ส าคญั  3 เร่ือง คือ 

1. มหาวทิยาลยัรังสิตกบัสังคมธรรมาธิปไตย 
2. มหาวทิยาลยัสุขภาพ 
3. การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี 

รวมทั้งการสังเคราะห์มติของสภามหาวทิยาลยั  ปีการศึกษา 2553  โดยไดจ้ดัท าเป็นรูปเล่ม และขอเสนอต่อ
สภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบ 
   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.4  เร่ือง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553 
  

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัไดก้  าหนดให้มีระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั  
โดยใชว้ิธีตอบแบบสอบถามการประเมิน  คณะกรรมการไดต้อบแบบประเมินตนเอง  และสรุปผลการ
ประเมินตนเองของสภา ไดค้ะแนนเท่ากบั 4.53 (จากคะแนนเตม็ 5)  หรือดีมาก 
 
 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดทราบ 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
      คร้ังที ่2/2554    วนัจันทร์ ที ่ 13  มิถุนายน  2554 
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  
คร้ังที ่2/2554  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที ่3       เร่ือง    ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 
      วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1    เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะเภสัชศาสตร์ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ 
   
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
คณะเภสัชศาสตร์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1 มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมตามมาตรฐานของสาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 
สภาเภสัชกรรม เหมาะแก่ความตอ้งการของประเทศ และทดัเทียมมาตรฐานสากล 

1.2 มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในดา้นการผลิตยาตามเภสัชต ารับและการ
ควบคุมคุณภาพบริหารงานเภสัชกรรมเบ้ืองต้น ดูแลการใช้ยาของประชาชนและชุมชน สามารถใช้
วทิยาการในการแกปั้ญหา และพฒันาสังคมได ้

1.3 มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางดา้นวจิยัพฒันาและออกแบบสูตรต ารับ 
การผลิต การควบคุม การประกนัคุณภาพเภสัชภณัฑ ์ การบริหารงานเภสัชกรรม รวมทั้งการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

1.4 มีความใฝ่รู้ติดตามความกา้วหนา้ในวทิยาการเสมอ สามารถสร้างสรรค์
ความกา้วหนา้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการพฒันาโดยรวมได ้

1.5 มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและความรับผดิชอบ รวมถึงมีคุณธรรมและมโนธรรม
ในการปฏิบติัวชิาชีพ  ใหเ้กิดประโยชน์ต่อปวงชน  มีมนุษยสัมพนัธ์และมีวฒันธรรมของชนชาติไทย 

 
   2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
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  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  47  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 20 คน ปริญญา
โท  21  คน และปริญญาตรี 6 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 100  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อ
นกัศึกษา  1 : 2.13   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
  
ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือนนัทนาการ   2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ          193 หน่วยกติ 
    วชิาวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน  17 หน่วยกิต 
    วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   19  หน่วยกิต 
วชิาชีพ  157  หน่วยกิต 
- วชิาชีพ-บงัคบั  149 หน่วยกิต 
- วชิาชีพ-เลือก  8 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 231 หน่วยกติ 
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  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 วนัศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2554 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554 วนัพุธท่ี 3 สิงหาคม 2554   
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตร 
บณัฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติั การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อพจิารณาของคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   คณะกรรมการฯ ได้มีข้อคิดเห็น ดังนี ้
   1. การปรับรายวิชา CHM 131 เคมีทั่วไป  และ CHM 133 เคมีทั่วไป 2 ไปเป็น 
CHM 130 เคมีพืน้ฐาน  และปรับ BIO 131 ชีววิทยาทั่วไป  และ BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป 2 ไปเป็น        
BIO 136 หลักชีววิทยา ซ่ึงเป็นวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  อาจท าให้พืน้ฐานความรู้ที่ส าคัญไม่เพียงพอใน
การน าไปใช้ในวชิาชีพ   
   2. ฝากให้คณะวิทยาศาสตร์  พิจารณาปรับวิธีการเรียนการสอน เปลี่ยนเนื้อหาวิชา 
ของรายวิชา  CHM 130 เคมีพืน้ฐาน   และ BIO 136 หลักชีววิทยา  เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้ที่
เปลีย่นแปลง และเพือ่ให้รายวชิาดังกล่าวมีเนือ้หาสอดคล้องทีจ่ะน าไปใช้ในวชิาชีพได้จริง 
   3. การแยกรายวชิาทีเ่ป็นทฤษฎี  และปฏิบัติ ออกไปเป็นคนละรายวิชา จะท าให้มีผล
ต่อการเรียงล าดับการสอน และจะไม่สอดคล้องกนั  ส่งผลต่อท าให้ยากต่อการจัดท า มคอ. 3   
   4. ขอให้ตรวจสอบ ช่ือรายวิชา “พฤกษอนุกรมวิธาน”  และ “วิศวเภสัชกรรมร่วม
สมัย”  ว่าถูกต้องหรือไม่ 
   5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขค าอธิบายรายวชิา  ดังต่อไปนี ้
    -   PHM 511  การเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
    - PHM 522  เทคโนโลยเีภสัชอุตสาหกรรม 
    -  PHM 456  เภสัชกรรมจ่ายยา 
   6. ตรวจสอบและแก้ไข Curriculum Mapping  ใหม่ โดยในแต่ละรายวิชาควรมีจุด 
“ความรับผดิชอบหลกั”  ทีแ่ตกต่างกนั 
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   7. การระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ในหมวดที่ 1 ข้อ 8 ไม่
เช่ือมโยงกับ ข้อ  11 และ ข้อ 12  ต้องเขียนให้มีความโดดเด่น และน่าสนใจ ซ่ึงจะเป็นการประชาสัมพันธ์
หลกัสูตรได้ทางหน่ึง 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และ แก้ไขรายละเอยีดตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
 และน าหลกัสูตรให้ ศ. ดร. พรชัย  มาตังคสมบัติ  ดูอกีคร้ังก่อนเสนอ 
 ต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั  
  
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ 
   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะ
ศึกษาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2551     

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา 

ช่ือหลกัสูตร จาก ภาษาไทย หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
    ภาษาองักฤษ Doctor of Education Program 
   เป็น ภาษาไทย หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
     สาขาวชิาการศึกษา 
    ภาษาองักฤษ Doctor of Education Program in 
     Educational Studies 
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 ช่ือปริญญา จาก ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
    ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  Doctor of Education  
    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) ศษ.ด.  
    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) Ed.D. 
   เป็น ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
         (การศึกษา) 
    ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  Doctor of Education  

(Educational Studies) 
    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) ศษ.ด. (การศึกษา) 
    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) Ed.D. (Educational Studies) 
2.2  ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิา  
          จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)   
 เป็น  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.3  หมวดวชิาพื้นฐาน 
 2.3.1  ยบุวชิาและยา้ยไปอยูใ่นกลุ่มวชิาเลือก ในกลุ่มวชิานวตักรรม 
  การเรียนการสอน 
                    ยบุรายวชิา EDU 701  วเิคราะห์ประเด็นวกิฤตทางการศึกษาและการพฒันา                                        
                    เป็น EDU 720  วเิคราะห์ประเด็นวกิฤตทางการศึกษาและการพฒันา 

2.3.2  เปิดรายวชิาใหม่ ไดแ้ก่ 
                    EDU 723  ทกัษะการส่ือสารระดบัสูงส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอก  
2.4  หมวดวชิาเฉพาะ  

2.4.1 กลุ่มวชิาบงัคบั ปรับค าอธิบายรายวชิา  EDU  716  นวตักรรมการออกแบบ 
หลกัสูตรและการสอน 

2.4.2 กลุ่มวชิาเลือก เปล่ียนช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา 
จาก EDU 720  ปัญหาปัจจุบนัเก่ียวหลกัสูตรและการสอนวชิาเฉพาะ 
เป็น EDU 720  วเิคราะห์ประเด็นวกิฤตทางการศึกษาและการพฒันา 

 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 3/2554    
 วนัองัคาร ท่ี 12 กรกฎาคม  2554      
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554 วนัพุธท่ี 3 สิงหาคม 2554 

  
  จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แบบ 1.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

48 หน่วยกิต 

 
 

48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
 
- 

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
 
- 

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ        48 หน่วยกติ 
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ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
ข้อพจิารณาของคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. หมวดที่ 1  ข้อ 11  ไม่ได้ระบุให้เห็นถึงความส าคัญของหลักสูตร ควรปรับให้มี
ความชัดเจนมากขึน้  และ ข้อ 12 ไม่ได้สะท้อนถึงความน่าสนใจและศักยภาพของมหาวทิยาลยั 
   2. หมวดที ่1 ข้อ 8 เพิม่อาชีพเกีย่วกบันักวจัิย 
   3. ควรเพิม่รายวชิาทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบั Multimedia ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
   4. คนที่จบหลักสูตรนี้ควรมีความรู้ด้านการวิจัย เพื่อน าไปพัฒนาด้านการศึกษา
ต่อไป 
   5. ควรน าความรู้ด้านนวตักรรมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ เข้ามาในหลักสูตร
เพือ่สร้างจุดเด่น  เน่ืองจากหลกัสูตรเน้นด้านการจัดการมากเกนิไป 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
 
3.2.2 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 
   
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2550     

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 44 หน่วยกิต  เป็น 38 หน่วยกิต 
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ  านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
   เป็น  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั จาก 29 หน่วยกิต  เป็น  
 23 หน่วยกิต 

2.3.1 หมวดวชิาแกนมหาบณัฑิต ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 17 หน่วยกิต  
เป็น 10 หน่วยกิต ซ่ึงมีรายละเอียดของการปรับปรุงดงัน้ี 
1) เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 2 หน่วยกิต  
2)  ยกเลิก รายวชิา 7 รายวชิา 15 หน่วยกิต  
3)  เปิดรายวชิาใหม่ 3 รายวชิา 8 หน่วยกิต  

2.3.2 หมวดวชิาเฉพาะสาขา ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต  
 เป็น 13 หน่วยกิต ซ่ึงมีรายละเอียดของการปรับปรุงดงัน้ี 
 1) ยกเลิก 5 รายวชิา  15 หน่วยกิต   

2) เปิดรายวชิาใหม่ รวม 5 รายวิชา 13 หน่วยกิต  
2.3.3 หมวดวชิาเลือก  3 หน่วยกิต  รวมมีรายละเอียดของการปรับปรุงดงัน้ี 

1) เปล่ียนรหสัวชิา 1 รายวชิา 3 หน่วยกิต  
2) ยกเลิก 5 รายวชิา  

  3)  เปิดรายวชิาใหม่ 4 รายวชิา   
(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร 
เดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
การพยาบาลผูใ้หญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 4/2554    
วนัศุกร์ ท่ี 22 กรกฎาคม  2554      

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2554 วนัพุธท่ี 3 สิงหาคม 2554 

  
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

สภาการพยาบาล 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก. แบบ ก2 
หมวดวชิาแกนมหาบณัฑิต 
วชิาเฉพาะสาขา 
วชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
9 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
17 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
10 หน่วยกิต 
13 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ        44 หน่วยกติ        38 หน่วยกติ 
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ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อให้
มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อพจิารณาของคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. รายวิชา MNS 602  แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ควรปรับเนื้อหาให้มีความ
เข้มข้นสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
 2. ควรเพิ่มรายวิชากี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เช่น ระบบสารสนเทศ
ส าหรับงานด้านการพยาบาล 
 3. การก าหนด Curriculum Mapping ของรายวิชา MNS 699 วิทยานิพนธ์  ยังไม่
เหมาะสม  เน่ืองจากการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และควรก าหนดในหัวข้อทกัษะทางปัญญา ให้มากกว่านี ้ เพราะสามารถท าได้ทุกเร่ือง 
 4.  ตรวจสอบ  Curriculum  Mapping  ทุกรายวชิาใหม่อกีคร้ัง 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
   
3.2.3 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์  
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2529 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตร
ในปีการศึกษา 2541  2542  2544  2545 และ 2550 
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวม จากเดิมจ านวน 141 หน่วยกิต เป็น 143 หน่วยกิต 
2.2  ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จากเดิมจ านวน 141 หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั) เป็นจ านวน 143 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-การศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.3  ปรับปรุงวชิาเรียนในหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จากรายวชิา SCI 101 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั เป็นรายวชิา CHM 101 เคมีในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากตดั
รายวชิา CHM 123 เคมีส าหรับพยาบาล ในหมวดวชิาเฉพาะ   วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ออก จึงจดัใหเ้รียนรายวชิา  
CHM 101 เคมีในชีวติประจ าวนั ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแทน 

2.4 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 103 หน่วยกิต เป็น 105 
หน่วยกิต ดงัน้ี 

        2.4.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  ลดจ านวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต  
  เหลือ 28 หน่วยกิต ดงัน้ี 
                   1)  ตดัรายวชิา จ  านวน 8 รายวชิา  รวม 22 หน่วยกิต  
                2)  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 6 รายวชิา รวม  15 หน่วยกิต   

2.4.2 กลุ่มวชิาชีพ เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 71 หน่วยกิต เป็น 77 หน่วยกิต 
  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ตดัรายวชิา  จ  านวน 10 รายวิชา  รวม 36  หน่วยกิต  
 2)  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 17 รายวชิา รวม 43 หน่วยกิต 

3) ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็น 4 หน่วยกิต  และปรับ 
รหสัรายวชิา จ านวน 2 รายวิชา 

4) เพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต เป็น 4 หน่วยกิต  ปรับ
รหสัรายวชิาและปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา  

                5)  ปรับรหสัรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา 
                6)  ปรับรหสัรายวชิา และปรับค าอธิบายรายวชิา จ านวน 4 รายวชิา 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

1. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตร เดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

2. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 3/2554    
วนัองัคาร ท่ี 12 กรกฎาคม  2554      

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2554 วนัพุธท่ี 3 สิงหาคม 2554 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ 

(มคอ. 1) 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2  หน่วยกิต   2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกติ    32  หน่วยกิต    28  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกติ    71  หน่วยกิต    77  หน่วยกิต 

        ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกติ   45  หน่วยกิต  51  หน่วยกิต 

        ภาคปฏิบติั ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกติ           26  หน่วยกิต           26  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ            6  หน่วยกติ            6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ 
และไม่เกนิ 150 หน่วยกติ 

        141 หน่วยกติ         143 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขเคร่ืองหมาย ใน Curriculum Mapping   
 จาก เคร่ืองหมาย      เป็น จุดขาว ด า 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
             
3.2.4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
 คณะวิทยาศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวทิยาศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะวทิยาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2545  และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2549  และ 2550 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับเพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตรวม จำก 138  หน่วยกิต เป็น 143 หน่วยกิต 
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2.2 ปรับโครงสร้ำงหน่วยกิตทุกรำยวิชำ จำก จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-
ปฏิบติั) เป็น จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบติั-ศึกษำดว้ยตวัเอง) 

2.3 ปรับปรุงรำยวชิำในหมวดศึกษำทัว่ไปให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชำ
ศึกษำทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

2.4 ปรับเพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตในหมวดวชิำเฉพำะ จำก  100 หน่วยกิต เป็น 
105 หน่วยกิต 

2.4.1 กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตจำก 38 หน่วยกิต 
เป็น 34 หน่วยกิต 
- ตดัรำยวชิำ จ ำนวน 4 รำยวชิำ 
- เปิดรำยวชิำใหม่ จ  ำนวน 3 รำยวชิำ  

2.4.2 กลุ่มวชิำชีพ ปรับเพิ่มจ ำนวนหน่วยกิตจำก 62 หน่วยกิต เป็น 71 หน่วยกิต   
- ตดัรำยวชิำ  จ  ำนวน 4  รำยวชิำ 
- ยกเลิกรำยวชิำ จ  ำนวน  5  รำยวชิำ 
- เปล่ียนรหสัวชิำ  จ ำนวน  1   รำยวชิำ   
- ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำ จ ำนวน  6  รำยวชิำ 
- ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำ/ปรับโครงสร้ำงหน่วยกิต จ ำนวน 3 รำยวชิำ 
- เปล่ียนรหสัวชิำ/ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำ จ ำนวน  4  รำยวชิำ  
- เปล่ียนช่ือวชิำ/ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำ 2 รำยวชิำ 
- เปล่ียนช่ือวชิำใหม่/ปรับค ำอธิบำยรำยวชิำวชิำ/ปรับโครงสร้ำง  
 หน่วยกิต จ ำนวน 2  รำยวชิำ 
- เปิดรำยวชิำใหม่ จ  ำนวน  11  รำยวชิำ 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 

 

 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอุปกรณ์ 
ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 3/2554    
วนัองัคาร ท่ี 12 กรกฎาคม  2554      

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2554 วนัพุธท่ี 3 สิงหาคม 2554 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2  หน่วยกิต 2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  38  หน่วยกิต 34  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาชีพ  62  หน่วยกิต 71  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        143 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวทิยาศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการฯวชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
   
3.2.5 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเภสัชศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตร
บณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2530   และต่อมาไดมี้การปรับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2532  2536  2542  2544  2546  2548  และ 2552    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1  เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา ดงัน้ี 
 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรภาษาไทย 
 จาก   หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  

                เป็น   หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
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 เปล่ียนช่ือปริญญาภาษาไทย 
จาก  เภสัชศาสตรบณัฑิต 
เป็น  เภสัชศาสตรบณัฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  

 เปล่ียนช่ือยอ่ปริญญาภาษาไทย 
 จาก   ภ.บ.   
 เป็น  ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  

 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 จาก  Doctor of Pharmacy Program   
 เป็น  Doctor  of  Pharmacy  Program  in  Pharmaceutical Care  
 เปล่ียนช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 

   จาก  Doctor of  Pharmacy  
เป็น  Doctor  of   Pharmacy   (Pharmaceutical Care)  

      เปล่ียนช่ือยอ่ปริญญาภาษาองักฤษ 
 จาก    Pharm.D.   
 เป็น  Pharm.D.  (Pharmaceutical Care)  

2.2   ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวม   จาก  233 หน่วยกิต  เป็น 238  หน่วยกิต 
  2.3 ปรับปรุงหมวดวชิาเฉพาะ โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุง ดงัน้ี 

       1) กลุ่มวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก  28 หน่วยกิต  
   เป็น 17 หน่วยกิต ดงัน้ี 
   - ตดัรายวชิา  จ  านวน  7 รายวชิา  รวม  21  หน่วยกิต 
   - เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน  4 รายวชิา  รวม  10  หน่วยกิต 
    2) กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 20 หน่วยกิต   
   เป็น  19 หน่วยกิต ดงัน้ี 
   - ตดัรายวชิา  จ  านวน  1 รายวชิา  รวม  6  หน่วยกิต 
   - เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน  1 รายวชิา  รวม  5  หน่วยกิต 
       3) กลุ่มวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต   จาก 139 หน่วยกิต   
   เป็น 156 หน่วยกิต 

    - ปรับจ านวนหน่วยกิต และปรับค าอธิบายรายวชิาใหม่ จ  านวน  6 รายวชิา     
           รวม  7  หน่วยกิต 

   - ตดัรายวชิา  จ  านวน  2 รายวชิา  รวม  2  หน่วยกิต 
   - เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน 7 รายวชิา  รวม  12 หน่วยกิต 
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   2.4 เปล่ียนรหสัวชิา ในกลุ่มวชิาชีพจาก PHC เป็น PHM 
         2.5 เปิดรายวชิาใหม่  ในกลุ่มพื้นฐานวทิยาศาสตร์   จ  านวน 4 รายวชิา  
         2.6 เปิดรายวชิาใหม่  ในกลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ  จ านวน 1 รายวชิา 
   2.7 ปรับจ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวชิา  ในรายวชิาชีพ จ านวน 6 รายวชิา 
   2.8 เปิดรายวชิาใหม่ ในกลุ่มวชิาชีพ จ านวน 7 รายวชิา 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2552  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑ์ฯ  

สภาเภสัชกรรม 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ  

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์     6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา     9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

    2  หน่วยกิต   2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 195 หน่วยกติ 200 หน่วยกติ 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ   48  หน่วยกิต    36  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกติ  147  หน่วยกิต   164  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ    6  หน่วยกติ      6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 220 หน่วยกติ     233 หน่วยกติ        238 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 3/2554    
วนัองัคาร ท่ี 12 กรกฎาคม  2554      

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2554 วนัพุธท่ี 3 สิงหาคม 2554 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเภสัชศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นเหมือนวาระที ่3.1 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
 
3.2.6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
 คณะเทคนิคการแพทย์ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย ์
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะเทคนิคการแพทย ์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2530   
และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2540   2542  2544  และ 2549    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม  จาก 149 หน่วยกิต  เป็น 147 หน่วยกิต 
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ  านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
   เป็น  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2.4 ปรับจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 108 หน่วยกิต เป็น 109 หน่วยกิต 
 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.4.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 40 หน่วยกิต   
 เป็น 36 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) เปิดรายวชิาใหม ่จ านวน 5 รายวชิา   
  2) ตดัรายวชิา จ านวน 8 รายวชิา   
  3) เพิ่มรายวชิา จ านวน 1 รายวชิา  

2.4.2 กลุ่มวชิาชีพบงัคบั ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 68 หน่วยกิต   
 เป็น 73 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 19 รายวชิา   
2) ตดัรายวชิา จ านวน 17 รายวชิา   

  3) ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาชีพ-เลือก และเปล่ียนช่ือรายวชิา  
   จ านวน  1  รายวชิา 
  จาก MTH 303  นิติเวชศาสตร์ เป็น MTH 303 นิติวทิยาศาสตร์ 
 2.4.3 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  
  1) ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั และเปล่ียนช่ือรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา 
  จาก MTH 303 นิติเวชศาสตร์ เป็น MTH 303 นิติวทิยาศาสตร์ 
  2) ตดัรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ-เลือก ท่ีเหลือทั้งหมด 
     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2549  ไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2553   
วนัองัคารท่ี  16  พฤศจิกายน  2553   

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2553 วนัพุธท่ี 1 ธนัวาคม 2553  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ        108 หน่วยกติ        109 หน่วยกติ 
    วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  40  หน่วยกิต 36  หน่วยกิต 
 วชิาชีพบงัคบั  68  หน่วยกิต 73  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        149 หน่วยกติ        147 หน่วยกติ 



 26 

 

จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย์  เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อพจิารณาของคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 คณะกรรมการฯ  มีข้อคิดเห็น ดังนี ้
 1. หมวดที่ 1 ข้อ 8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ทางหลักสูตร
ได้ระบุไว้ในข้อ 8.2  นักวจัิยทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ น้ัน ก าหนดไว้กว้างเกนิไปควรระบุให้ชัดเจน 
 2. หมวดที่ 1 ข้อ 11.2 ต้องเขียนข้อความให้สะท้อนถึงสถานการณ์ด้านเทคนิค
การแพทย์ในสังคมไทยปัจจุบัน 
 3. หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับข้อ 2.4  กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 
 4. ตรวจสอบค าผดิในหลกัสูตรอกีคร้ัง 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
  
3.2.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะทศันมาตรศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 
2549        

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร   
    จาก  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สายตา 
  Bachelor of Science Program in Optology  
 เป็น หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต 
  Doctor of  Optometry Program 
2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา และสาขาวชิา   
    ช่ือเตม็ปริญญา  
 จาก  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์สายตา   
  Bachelor of Science (Optology) 
 เป็น ทศันมาตรศาสตรบณัฑิต 
  Doctor of Optometry 
 ช่ือยอ่ปริญญา 
 จาก วท.บ. (วทิยาศาสตร์สายตา)   
     B.Sc. (Optology)    
 เป็น ทศ.บ.  
     O.D.  
2.3 เปล่ียนรหสัวชิาในหมวดวชิาเฉพาะจาก  OPL เป็น OPM 
2.4   ปรับโครงสร้างหน่วยกิต ทุกรายวชิา 

 จาก   จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย – ปฏิบติั)  
 เป็น   จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

2.5 ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 139 หน่วยกิต เป็น 194 หน่วยกิต 
2.6 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปจาก 38 หน่วยกิต  
 เป็น 32 หน่วยกิต  
2.7 ปรับเพิ่มหน่วยกิตหมวดวชิาเฉพาะจาก 95 หน่วยกิต เป็น156 หน่วยกิต  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 



 28 

 2.7.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 
  เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 14 หน่วยกิต เป็น 71 หน่วยกิต 

2.7.2 กลุ่มวชิาชีพ 
 เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 81 หน่วยกิต เป็น 85 หน่วยกิต  

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตร เดิม  ปีการศึกษา  2549  ไดด้งัน้ี 

 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑฯ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบบัปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
    -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
    -  กลุ่มสังคมศาสตร์ 
    -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
          และคณิตศาสตร์ 
    -  กลุ่มวชิาภาษา 
    -  กลุ่มวชิาพลศึกษา 
       และหรือนนัทนาการ 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 
    -  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
    -  กลุ่มวชิาชีพ 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่  30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 144 หน่วยกิต 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 38   หน่วยกิต 
 6   หน่วยกิต 
 9   หน่วยกิต 

 12   หน่วยกิต 
           
    12   หน่วยกิต 

 2       หน่วยกิต 
 
   95  หน่วยกิต 
   14  หน่วยกิต 
   81      หน่วยกิต 
     6   หน่วยกิต 

 32   หน่วยกิต 
          6   หน่วยกิต 
   6   หน่วยกิต 
   9   หน่วยกิต 
               
          9   หน่วยกิต 
  2   หน่วยกิต 
 
     156   หน่วยกิต 

  71  หน่วยกิต 
                 85  หน่วยกิต 
         6   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 180 หน่วยกิต   139     หน่วยกิต       194  หน่วยกิต 
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ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สายตา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554   
วนัศุกร์ท่ี 21 มกราคม 2554     

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554  วนัพุธท่ี 3 สิงหาคม 2554 
 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์  เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อพจิารณาของคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 คณะกรรมการฯ  มีข้อคิดเห็น ดังนี ้
 1. ข้อความ ในหมวดที่ 1 ข้อ 12 ควรตัดข้อความ ดังนี้ “ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาไป
แล้วสองรุ่น แต่ยงัไม่ได้สอบใบประกอบวชิาชีพโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เน่ืองจากมีหน่วยกิตที่ศึกษาไม่
ครบตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานกลางของกองประกอบโรคศิลป์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต จึงเพิม่เติมรายวชิาทีย่งัขาดอยู่จนครบถ้วน” และต้องเขียนให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ซ่ึงจะเป็น
การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรได้ทางหน่ึง 
 2. ให้ทบทวน Curriculum Mapping  ใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากการก าหนดจุด ด า ขาว 
ในบางรายวชิาไม่ครบองค์ความรู้ ทั้ง 5 ด้าน 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
             
3.2.8 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะศิลปศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2542   และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544  และ 2551        

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร               

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
2.1.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา   
 จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)   
 เป็น  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

2.2 หมวดวชิาเฉพาะ   
2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม   

1) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต  จาก  12  หน่วยกิต  เหลือ  6  หน่วยกิต                               
โดยตดัรายวชิา  จ  านวน 2 รายวชิา   

2) เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา    
 3)  ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา   

 2.2.2  กลุ่มวชิาบงัคบัสาขา  
 1)  เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน  17  รายวชิา   
 2)  เปล่ียนช่ือวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา   
 3)  ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  5  รายวชิา   
 4)  ปรับยา้ยรายวชิาจากกลุ่มวชิาบงัคบัสาขาเป็นกลุ่มวชิาเอกเลือก   
      จ  านวน  2  รายวชิา    
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 5)  เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน  2  รายวชิา   
 2.2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก   

 1)  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต  จาก  15  หน่วยกิต  เป็น  21  หน่วยกิต  
 2)  เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน  14  รายวชิา    
 3)  ปรับช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา    
 4)  ยกเลิกรายวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา   
 5)  เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน  2  รายวชิา    

                          (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตร เดิม  ปีการศึกษา  2551  ไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

9 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 
    วิชาบงัคบั  64 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 
           กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม       12 หน่วยกิต        6 หน่วยกิต 
           กลุ่มวิชาบงัคบัสาขา        52 หน่วยกิต       52 หน่วยกิต 
    วิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต  21 หน่วยกิต 
วชิาโทหรือวชิาเลือก  18  หน่วยกิต   18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        135 หน่วยกติ        135 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554    
วนัศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม  2554     

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554  วนัพุธท่ี 3 สิงหาคม 2554 
 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อพจิารณาของคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 1. หมวดที่ 1 ข้อ 8  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ทางหลักสูตร
ได้ระบุไว้ในข้อ 8.6  นักวิชาการวัฒนธรรม  เน่ืองจากในหลักสูตรไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ดังน้ัน
ควรแก้ไขเป็น “นักวชิาการด้านภาษาไทย” แทน 
 2. หมวดที ่1 ข้อ 11.1 และ 11.2 เน่ืองจากเป็นหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร แต่
ในหลกัสูตรระบุข้อความในข้อดังกล่าวนีก้ว้างเกนิไป  ควรแก้ไขใหม่ 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
             
3.3 เร่ือง ขออนุมัติรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   
 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุญาตใหรั้บนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน   
  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในปัจจุบนัมี  7 คน (เม่ือขอเปิดด าเนินการมี
อาจารยป์ระจ า  5  คน) จ านวนนกัศึกษา 69  คน  สัดส่วนคุณวุฒิอาจารยป์ระจ า ปริญญาเอก : ปริญญาโท 
เท่ากบั  7 : 0       สัดส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา เท่ากบั  1 : 10 (ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ฯ  อตัราส่วนของ
อาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  ซ่ึงก าหนดไว ้  1 : 10) 
  3.  จ านวนหนงัสือ / ต ารา / วารสาร ของสาขาวชิา  มีหนงัสือจ านวน  826   ช่ือเร่ือง/
เล่ม  วารสาร มีจ านวน  154  ช่ือเร่ือง/เล่ม  
  
ข้อพจิารณา 
   การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการของ
มหาวทิยาลยัรังสิต ดงัน้ี 
   1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553   วนัองัคารท่ี 16  
พฤศจิกายน  2553   
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553 วนัพุธท่ี  1 ธนัวาคม  2553 
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  3. คณะกรรมการพิจารณารับรองหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุม 
วนัองัคารท่ี  9  สิงหาคม  2554   
 

   จากการตรวจสอบพบว่าการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ ไดด้ าเนินการตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรให้เสนอเร่ืองการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั
รังสิต  ใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และด าเนินการแจง้
ไปยงัส านกังาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวฒิุ ต่อไป  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
   
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
 3.4.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต  คณะบริหารธุรกจิ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 

ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วม
เป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
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 ทั้ งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
    
 3.4.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก  าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วม
เป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้ งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดก้  าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และมีข้อสังเกต เกีย่วกบัรายช่ือของคณะกรรมการล าดับที ่3  
เน่ืองจากมีคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงไม่ตรงกบัหลกัสูตรทีข่อปรับปรุง ดังน้ันจึงขอให้หา 
คณะกรรมการฯ เพิม่อกี 1 คน ทีม่ีคุณวุฒิตรงกบัสาขาวชิาทีข่อปรับปรุง 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
             
 3.4.3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
    
 3.4.4 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสน
ศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ         
 
 3.4.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  คณะการแพทย์ 
  แผนตะวนัออก 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
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และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก คณะการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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 3.4.6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
          (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 



 43 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   และมีข้อสังเกต เกีย่วกบัรายช่ือของคณะกรรมการฯ   ล าดับที ่2 
 เน่ืองจากมีคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า   ซ่ึงไม่ตรงกบัหลกัสูตรทีข่อปรับปรุง    ดังน้ันขอให้หา 
คณะกรรมการฯ เพิม่อกี 1 คน ทีม่ีคุณวุฒิตรงกบัสาขาวชิาทีข่อปรับปรุง 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.8 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.9 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิาดนตรี  วทิยาลัยดนตรี 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี วทิยาลยัดนตรี 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดนตรี เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ คณะศิลปศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
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 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ   คณะศิลปศาสตร์ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะศิลปศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.12 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.13 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศวิทยาการบริการ   
    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ค าขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 



 51 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบริการ คณะเทคโนโลยสีาร 
สนเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.14 หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 

ศึกษาหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.15 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.16 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.17 หลกัสูตรดนตรีบัณฑิต  สาขาวชิาดนตรี  วทิยาลยัดนตรี 

ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรดนตรีบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี วทิยาลยัดนตรี 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลักสูตรดนตรีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดนตรี เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.18 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ)  สถาบัน Chinese Business School 

ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนั Chinese Business School 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนั Chinese Business School เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.19 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 

ศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลยชีีวภาพ เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.4.20 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์  
    สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิาการโฆษณา  สาขาวชิาวารสารศาสตร์  

   สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีิทศัน์ สาขาวชิาส่ือสารการแสดง และสาขาวชิา 
    ส่ือสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ 

ค าขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ สาขาวิชาการ
ประชาสัมพนัธ์ สาขาวิชาการโฆษณา  สาขาวิชาวารสารศาสตร์  สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 
สาขาวชิาส่ือสารการแสดง และสาขาวชิาส่ือสารการตลาด  คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
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องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อด าเนินการพฒันาหลักสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ สาขาวิชาการ
ประชาสัมพนัธ์ สาขาวิชาการโฆษณา  สาขาวิชาวารสารศาสตร์  สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 
สาขาวิชาส่ือสารการแสดง และสาขาวิชาส่ือสารการตลาด  คณะนิเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.5 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
  Dali University Yunnan, P.R. China 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  Dali University Yunnan, P.R. China 

   

ข้อเทจ็จริง 
  1)  ส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Dali University Yunnan, P.R. China โดยมีกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีจะด าเนินการร่วมกนั  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนบุคลากร นักศึกษา  และขอ้มูลทางวิชาการ  การ
จดัท าโครงการศึกษาวจิยัร่วมกนั  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีอาจท าร่วมกนัได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ตกลง  เจตนารมณ์ในการพฒันาการศึกษาเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการจดันิทรรศการ
ภาพวาด  

2)    สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   

กบั Dali University Yunnan, P.R. China 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.6 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Ming Chuan University, Taiwan 

 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  Ming Chuan University, Taiwan   

   
ข้อเทจ็จริง 

1)  ส านกังานวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวชิาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Ming Chuan University, Taiwan  โดยมีกิจกรรมทางวิชาการท่ี
จะด าเนินการร่วมกนั  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนบุคลากร และนกัศึกษา     

2) สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   

กบั Ming Chuan University, Taiwan   
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
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3.7 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Gyeongju University, Korea 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  Gyeongju University, Korea    
   

ข้อเทจ็จริง 
  1)  ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Gyeongju University, Korea   โดยมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะ
ด าเนินการร่วมกนั  ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนบุคลากร นกัศึกษา  และ การพฒันาโครงการวจิยัร่วมกนั  

2) สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   

กบั Gyeongju University, Korea    
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
Asian Institute of Technology, Thailand 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่ง

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั   Asian Institute of Technology, Thailand 
   

ข้อเทจ็จริง 
  1)  ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Asian Institute of Technology, Thailand   โดยมีกิจกรรมทาง
วชิาการท่ีจะด าเนินการร่วมกนั  ไดแ้ก่  การจดัท าหลกัสูตร Double Degree Program 
  2) สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   

กบั   Asian Institute of Technology, Thailand 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
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3.9 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
  ส านักงานวเิทศสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัปิโตรเลียมแห่งชาติจีน 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั   ส ำนกังำนวเิทศสัมพนัธ์ มหำวทิยำลยัปิโตรเลียมแห่งชำติจีน 

   
ข้อเทจ็จริง 
   1.  ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  ส ำนกังำนวเิทศสัมพนัธ์ มหำวทิยำลยัปิโตรเลียมแห่งชำติจีน 
โดยมีกิจกรรมทางวชิาการท่ีจะด าเนินการร่วมกนั  ไดแ้ก่   
    1) ส่งเสริมใหมี้การส่งบุคลากรดา้นการวิจยั นกัศึกษา ตลอดจนบุคลากรดา้น
อ่ืนๆ ไปศึกษาดูงาน  ณ สถาบนัคู่สัญญา 
                2)  ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนทางวชิาการระหวา่งกนั เช่น การพฒันา
งานวจิยัท่ีทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกนั 
                3)   ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนต ารา ขอ้มูลและเอกสารทางวิชาการระหวา่งกนั 
                4)  ส่งเสริมใหมี้การจดัโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งกนั เช่น การจดั
หลกัสูตรร่วมระดบัปริญญาบณัฑิตแบบ 1+3 
    5)  หากภาควชิาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ตอ้งการอาจารย์
ชาวจีนเจา้ของภาษาเพิ่ม ทางภาควชิาฯ จะเชิญอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (วทิยาเขต
ภาคตะวนัออก) มาช่วยสอนท่ีภาควชิาฯ 
  2. สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   

กบั   ส ำนกังำนวเิทศสัมพนัธ์ มหำวทิยำลยัปิโตรเลียมแห่งชำติจีน 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลอืกเสรี  สถาบันภาษาองักฤษ 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยสถาบนัภาษาองักฤษ มีความประสงค์ขออนุมติัเปิดรายวิชา
เลือกเสรี ให้แก่นกัศึกษาทุกวิทยาลยั/คณะ ระดบัปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ TOFEL 
และ CU-TEP  จ  านวน  1 รายวชิา ดงัน้ี 

ENG 301 ทกัษะภาษาองักฤษบูรณาการ   3(3-0-6)          
    (Comprehensive Integrated English Skills)  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 ทั้งน้ี จะขอเปิดด าเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 
 

ในการขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี ของสถาบนัภาษาองักฤษ ไดผ้า่นการพิจารณา 
จากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554 วนัพุธท่ี  3 สิงหาคม 2554  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรีของสถาบนัภาษาองักฤษ  เพื่อให้มหาวิทยาลยั
ด าเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ค าอธิบายรายวชิาใหม่   
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
            
3.11     เร่ือง       ขออนุมัติปรับค่าหน่วยกติ 
 

 มหาวทิยาลยัขอถอนวาระที ่ 3.11 
   
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง    วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิต  (ทีผ่่านการ 

พจิารณาของคณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของ 
มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1  เร่ือง การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีการศึกษา 2553 
ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นายวรเจตน์ ทิชินพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4699  

ของส านกังานสอบบญัชีวนิยั   เป็นผูส้อบบญัชี  งบดุล  งบรายไดค้่าใชจ่้าย และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ทุนสะสม  กองทุนต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2553  นั้น จากผลการตรวจสอบงบดุล 
งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ  ประจ าปีการศึกษา 2553  มี
รายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  
 
1.   งบดุลรวม ณ วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2554    ประกอบดว้ย  

                           (บาท) 
1.1 สินทรัพยร์วม                          5,271,662,178.37  
1.2 หน้ีสินและเงินกองทุน 
      1.2.1 หน้ีสิน 1,848,115,303.44 
      1.2.2 เงินกองทุน 
               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    
               ทุนสะสม       3,373,546,874.93                 3,423,546,874.93 
รวม                                                             5,271,662,178.37 
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2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  พฤษภาคม  2554 
       
รายไดร้วม                          2,574,666,846.33 
ค่าใชจ่้ายรวม                          2,078,224,116.12 
รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจ าปี                          496,442,730.21 
(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจ าปีการศึกษา 2553) 
     

ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ 
เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 
  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีการศึกษา 2553 ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 

 
ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ศาสตราจารย์ ดร.อาณตัิ อาภาภิรม  กรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและ
การเงินได้ช้ีแจงข้อมูลเพิม่เติม ดังนี ้

1. คณะกรรมการฯ ได้พจิารณารายงานผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงให้การรับรองโดย
ไม่มีเงื่อนไข 

2. พจิารณาจากสถานะการเงินในรายงาน เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานทีด่ี  มี
ความเข้มแข็งทางด้านการเงิน 

3. คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาต ทีแ่สดงความจ านงขอรับจัดสรรจ านวนน้อย 
เพือ่จะน ารายได้ส่วนใหญ่ไปใช้เพือ่การพฒันามหาวทิยาลัย 

4. กองทุนต่างๆ รวม  7 กองทุน  อยู่ในสถานะทีด่ีมาก  
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
       
4.2  เร่ือง การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่าง ๆ  และผู้รับใบอนุญาต 

 
พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 
มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปี ใหอ้ธิการบดี

เสนอสภาสถาบนัด าเนินการดงัน้ี 
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(1)  ใหน้ าเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน
อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

(2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่ 
นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 
ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

 
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 

 
ตาม  (1)  ใหน้ าเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใช้

กองทุนอ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 
            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปี          890,423,571.46 
โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 
       
 
 

ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอด
คงเหลืออยูเ่ป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ    
      (บาท)  
กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                      890,423,571.46 
 
การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60   534,254,142.88 
2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต      ไม่เกินร้อยละ 30           267,127,071.44 
3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10      89,042,357.15 
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1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่าง ๆ                      ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                   534,254,142.88 
 
 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 
กองทุนสินทรัพยถ์าวร 28.08%  250,000,000 
กองทุนวจิยั 2.25%  20,000,000 
กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลยี 3.59%  32,000,000 
กองทุนพฒันาบุคลากร 5.05%  45,000,000 
กองทุนสงเคราะห์ 28.08%  250,000,000 
กองทุนคงเงินตน้ 0.11%  1,000,000 

รวม 67.16%  598,000,000 
 
2.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต   ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30       267,127,071.44 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต         ร้อยละ  8.42                       75,000,000.00  
 
3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไป  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10     89,042,357.15 

มียอดคงเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไป           ร้อยละ  24.42              217,423,571.46  
 
ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ 

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 
  ทีป่ระชุมเห็นควรให้ปรับแก้ตัวเลขยอดจัดสรรให้กองทุนวจัิยเป็น 20 ล้านบาท  และ
อนุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาต ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ  
โดยคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี้ 

1. พจิารณาจากงบการเงินประจ าปีการศึกษา 2553  เห็นว่ามหาวทิยาลยัมีสถานะ
การเงินทีเ่ข้มแข็ง 

2. การจัดสรรให้ผู้รับใบอนุญาต ถือว่าน้อยมาก  โดยสามารถจัดสรรได้ 30% (267 ล้าน
บาท)  แต่ผู้รับใบอนุญาตขอจัดสรรเพยีง 8.42 % (75 ล้านบาท)  เพือ่จะน ารายได้
ดังกล่าวไปใช้ในการพฒันามหาวทิยาลัย 

3. การตัดสินใจดังกล่าว เป็นความเสียสละ และสะท้อนให้เห็นว่ามหาวทิยาลยัไม่ได้มุ่ง
ทีค่วามส าเร็จทางธุรกจิ  แต่มุ่งทีค่วามส าเร็จของประเทศ และของสังคมส่วนรวม 
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ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
  ทั้งนี ้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า มหาวทิยาลยัได้จัดสรรเงินให้กองทุนสงเคราะห์
จ านวน 250 ล้าน เป็นค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการแก่บุคลากร  ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนประกนัสังคม  ขณะเดียวกนักจั็ดสวสัดิการการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร  โดยครอบคลุมทั้ง
ครอบครัว (บิดา   มารดา   คู่สมรส   บุตร)  และครอบคลุมหลายด้าน  เช่นการรักษาพยาบาลทัว่ไป,   
ทนัตกรรมและบริการด้านแว่นตา  เน่ืองจากมหาวทิยาลยัมีคณะทนัตแพทยศาสตร์และคณะทศันมาตร
ศาสตร์  ท าให้การจ่ายเงินเพื่อสวสัดิการมีความซ ้าซ้อน  และตัวเลขในกองทุนสงเคราะห์จึงสูง 
  ทีป่ระชุมมีข้อเสนอว่า  มหาวทิยาลัยควรศึกษาและหามาตรการอืน่ๆ เพิม่เติม  เช่น  
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้บริการจากประกนัสังคมด้วย  หรือการสร้างแรงจูงใจให้ดูแลตนเอง เป็นต้น 
 

4.3  เร่ือง การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปีการศึกษา 2554 
        
 พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      
 มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 
เอกชนประจ าปีทุกปี       
  
 ทางมหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   
  

นายวรเจตน์  ทชิินพงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4699 
   ส านกังานสอบบญัชีวินยั  
   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  
   ถนนสุขมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมือง  
   จงัหวดัชลบุรี 20130 
   อตัราค่าตอบแทนปีละ  60,000  บาท 

 
ทั้งน้ีจะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ 

เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต 
    (ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของ 
   มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
5.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม 
คร้ังท่ี  3/2553 วนัท่ี 3 กนัยายน 2553   คร้ังท่ี 1/2554  วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  และคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี 
26 พฤษภาคม 2554  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการ ของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
  2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ ของ นางศุภวรรณ  บุญระเทพ 
ในการประชุมวนัท่ี 2 สิงหาคม 2554  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและ
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   ของ พญ.พจนีย ์         
ผดุงเกียรติวฒันา  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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 2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาฟิสิกส์  ของ ผศ.กาญจนา  จนัทร์ประเสริฐ  
ในการประชุมวนัท่ี 2 สิงหาคม 2554  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและ
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ของผูข้อด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ รศ.วิทยากร เชียงกูล 
ในการประชุมวนัท่ี 3 สิงหาคม 2554   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ
ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2554  วนัท่ี 18 สิงหาคม 2554  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหนา้ท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชา การแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ  จ านวน  3  คน  ดงัน้ี  
 -  นางศุภวรรณ  บุญระเทพ   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 
 -  พญ.พจนีย ์ ผดุงเกียรติวฒันา   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 -  ผศ.กาญจนา  จนัทร์ประเสริฐ   ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาฟิสิกส์ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้า ท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่ “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
และถอดถอน  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย์
พิเศษ” 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 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  รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ค าขอ 
  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  ขอเสนอรายงานผลการประเมิน
การปฏิบติังานของอธิการบดี 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของ
อธิการบดี  เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554  นั้น  คณะกรรมการไดด้ าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของ
อธิการบดี  ตามกระบวนการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จึงขอน าเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของ
อธิการบดี   ซ่ึงสรุปผลการประเมินไดค้่าเฉล่ีย  4.583 (จากคะแนนเตม็  5)  หรืออยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม   

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2550 
 

ข้อเสนอ   
  เห็นสมควรอนุมติั ผลการประเมินการปฏิบติังานของอธิการบดี  ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
 

ระเบียบวาระที ่  7 เร่ือง  อืน่ ๆ 
 
 

7.1  เร่ือง ขออนุมัติจัดตั้งวทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ 
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ค าขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัจดัตั้งวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยอธิการบดีมีความประสงคย์กเลิกวทิยาลยับริหารธุรกิจและรัฐกิจ  และจดัตั้งวทิยาลยั
บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ข้ึนใหม่  โดยประกอบดว้ยสถาบนัและหลกัสูตร ดงัน้ี 
  1.  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
       - หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
       - หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
       -  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหาร 

     งานยติุธรรม 
2.  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

      - หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 
3.  ภาควชิารัฐศาสตร์ 

       - หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 
  4.  จดัตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม คือ 
   - สถาบนัมหานครและเมืองศึกษา 
   - สถาบนัคลงัสมอง 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2550 
 

ข้อเสนอ   
  เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้งวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์  ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 อธิการบดี  ได้รายงานเพิม่เติมว่า  มหาวทิยาลัยคาดหวงัให้วทิยาลยับริหารรัฐกจิและ
รัฐศาสตร์  ท าหน้าทีใ่นการสร้างความรู้  และน าเสนอนโยบายสาธารณะของประเทศในทุกด้าน  โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ประเทศตะวนัตกก าลงัเส่ือมถอยและตะวนัออกเร่ิมก้าวสู่ความเป็นผู้น า  โดย
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นอกจากวทิยาลยัจะประกอบด้วยหน่วยงานทีม่ีอยู่เดิมแล้ว  ยงัจะมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ทีท่ าหน้าที่
รวบรวมผู้รู้ มาร่วมศึกษา  ค้นคว้าหายุทธศาสตร์ชาติ  คือ 
 1.  สถาบันมหานครและเมืองศึกษา 
 2.  สถาบันคลงัสมอง 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการจัดตั้งวทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์  รวมทั้งการจัดตั้ง
สถาบันใหม่อกี 2 สถาบัน  ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 
 
7.2   เร่ือง       ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากติติมศักดิ์ 
 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
ข้อเทจ็จริง 
  เน่ืองดว้ย มหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงค์มอบปริญญากิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ      
ซ่ึงใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  จนเป็นท่ีประจักษ์ว่าได้ท าช่ือเสียงประกอบคุณงามความดี
เพียบพร้อมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 
 
  ในการน้ี  มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญา
กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช   ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 
3. ดร.มนสัพาสน์  ชูโต     กรรมการ 
4. ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 
6. คณบดีบริหารกลุ่มวทิยาลยัแพทยศาสตร์และ  กรรมการ 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
7. คณบดีวทิยาลยัแพทยศาสตร์    กรรมการ 
8. คณบดีวทิยาลยัดนตรี     กรรมการ 
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
10. ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ  กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 กฎกระทรวง เ ร่ืองก าหนดชั้ น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศกัด์ิ  ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ขอ้ 5  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง
ข้ึนคณะหน่ึง  มีจ  านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จ  านวนสามคน 
(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จ านวนสองคน 
(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัจากสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

จ  านวนหน่ึงคน 
ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามรายนาม
ดงักล่าวขา้งตน้ 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยเพิม่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการอกี  1 ท่าน 
ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
7.3   เร่ือง       ขออนุมัติปรับค่าหน่วยกติ 
 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์ขออนุมัติปรับค่าหน่วยกิต เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกบันกัศึกษาในแต่ละหลกัสูตร (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
 ในการขออ นุมัติป รับค่ าห น่วย กิตค ร้ั ง น้ี   ได้ผ่ านการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2554 วนัพุธท่ี 14 กนัยายน 2554 เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าหน่วยกิต  



 78 

       ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
7.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  1  
  ปีการศึกษา 2554   
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  จ  านวน  1  คน 
ข้อเทจ็จริง 
  1.  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาเอก  จ านวน  1  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่ 1/2554 
1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

รวม 1 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  จ านวน 1  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
7.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  1 
  ปีการศึกษา  2554   
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ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน  70   คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน   70   คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2554 
1. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 
2. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 10 
3. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

1 

4. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 1 
5. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
6. สาขาวชิาการออกแบบ 1 
7. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 2 
8. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 32 
9. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 3 
10. สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 
11. สาขาวชิาดนตรี 4 
12. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 3 
13. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  
      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

4 

14. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 3 
15. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 3 

รวม 70 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 
1 ปีการศึกษา 2554  จ านวน  70  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
  
7.6    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่  3  
  ปีการศึกษา  2553  (เพิม่เติม)     

 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  3 ปีการศึกษา 2553   (เพิ่มเติม)  จ  านวน 65 คน 
    

 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง 
ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน 65 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่3/2553 

(เพิม่เตมิ) 
1.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 10 
2.  คณะเภสชัศาสตร์ 9 
3.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 
4.  คณะศิลปะและการออกแบบ 26 
5.  วทิยาลยันานาชาติ 18 
6.  วทิยาลยัดนตรี 1 

รวม 65 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  
3 ปีการศึกษา 2553  (เพิ่มเติม)  จ  านวน  65  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ        
 
7.7 เร่ือง ขอแจ้งกจิกรรมของมหาวทิยาลยัในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
  อธิการบดี ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบวา่เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 
พรรษา  5 ธนัวาคม 2554  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   
รวม  7 โครงการ  คือ 
  1.  โครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา”  ทุนการศึกษาน้ี  เป็นการ
ช่วยเหลือใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนท่ียากจน   พื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดาร หรือพื้นท่ีเส่ียงภยั  โดย
มหาวทิยาลยัจะใหทุ้นการศึกษารวมทั้งส้ิน  84 ทุน  จาก  23 คณะ  ผูท่ี้ไดรั้บทุนการศึกษา  จะไดรั้บการ
ยกเวน้ค่าหน่วยกิต  และค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี 
  2.   โครงการ “บูรณาการ  84 กิจกรรมจิตอาสา  สร้างสรรคส์ังคมธรรมาธิปไตย  ถวาย
พระพรชยั  84 พรรษา มหาราชา”  โครงการน้ีเป็นการด าเนินการเรียนการสอนแนวธรรมาธิปไตย  เนน้การ
เรียนรู้ผา่นการใหบ้ริการชุมชนโดยนอ้มน าพระราชด ารัส  และโครงการตามแนวพระราชด าริ  มาเป็น
แนวคิดหลกัในการด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษาและบุคลากร 
  3.   โครงการบรรพชา-อุปสมบท  84 รูป ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยทาง
มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นเจา้ภาพ  ร่วมกบั  ชุมชนหมู่บา้นเมืองเอก  เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  โดยท าการบรรพชาและอุปสมบทท่ีวดัชลประทานรังสฤษฎ์ 
  4.  คอนเสิร์ต “The Dream of Our Father” (ความฝันของพอ่)  คอนเสิร์ตคร้ัง
ประวติัศาสตร์ท่ีเรียงร้อยบทเพลงพระราชนิพนธ์  ผา่นเร่ืองราวในแต่ละช่วงของพระชนมาย ุ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล  โดยการรวบรวมวงต่างๆ  ภายในวทิยาลยัดนตรี  มาร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์  
ผา่นศิษยปั์จจุบนั   ศิษยเ์ก่า  และคณาจารย ์  รวมถึงทีมงานมากกวา่  100 ชีวติ  โดยจดัการแสดงวนัท่ี  15  
พฤศจิกายน  2554   ณ สยามพารากอน 
  5.   โครงการประกวดดนตรีสากล RANGSIT MUSIC COMPETITION 2011 ชิงถว้ย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั    เป็นการน าบทเพลงพระราชนิพนธ์มาใชใ้นการประกวด  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้ความสามารถของเยาวชนท่ีมีความสนใจทางดา้นดนตรี  
เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถทางดา้นดนตรีไดมี้แรงผลกัดนัในการพฒันาฝีมือของตวัเองมากข้ึน 



 82 

  6.   โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  ในหวัขอ้ “เร่ืองของพอ่”  
เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดศึ้กษาขอ้มูล  ไดเ้รียนรู้  เขา้ใจหลกัการท างาน  แนวพระราชด าริโครงการ
ต่างๆ  ของพระองคท์่าน  และน าขอ้มูลนั้นมาเป็นเร่ืองราวในการผลิตภาพยนตร์สั้น  ภาพยนตร์สารคดี  
หรือภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
  7.   โครงการประกวดเกมเพื่อเทิดพระเกียรติ  84 พรรษา  เป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษา
สร้างเกมน ้าดีสู่สาธารณชน  เพื่อตอ้งการสอดแทรกเกมแนวคุณธรรม   จริยธรรม   และปลูกจิตส านึกสู่ผู ้
เล่นเกมทัว่ไป 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา   19.05 น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

  เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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7.7   เร่ือง       เสนอขอความเห็น เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการลงทุนและ 
การก่อภาระหนึ้ 

ค าขอ 

   คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัรังสิต     เสนอขอความเห็นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและการก่อภาระหน้ี 
 
 

ข้อเท็จจริง 
 ตามหนังสือท่ี ศธ. 0511/ว74 ก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาจดัให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยั โดยให้มีการด าเนินงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการประเมินและการบริหารความเส่ียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  ดา้น
การปฏิบติังาน ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และระบบการตรวจสอบการบริหารจดัการ ส่งผล
ใหส้ถาบนัการศึกษามีการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้มีระบบและกลไกในการด าเนินการเก่ียวกบัการลงทุนและการก่อภาระหน้ีของ
มหาวิทยาลยัรังสิต ทั้งเป็นการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน  
   ในการน้ี กรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัรังสิต จึงเสนอขอความเห็น เร่ือง การ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและการก่อภาระหน้ี 
 
ข้อเสนอ 

 ขอเสนอใหค้ณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต     เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนและการก่อภาระหน้ี 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 
 
 

มติทีป่ระชุม           
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7.8   เร่ือง       รายงานการติดตามผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
ปีการศึกษา 2553 

 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอรายงานการติดตามผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
สถาบนั   ปีการศึกษา 2553 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม           
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