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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2556 

วนัพุธที ่  13   มีนาคม  2556 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกลุ   อุปนายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
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  นิติไกรพจน ์  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.อาณติั  อาภาภิรม  กรรมการ 
9. ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
10. ดร.อาชว ์  เตาลานนท ์    กรรมการ 
11. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์    กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
13. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 
14. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสมัพนัธ์  กรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
3. ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
4. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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6. นายธนภทัร  เอกกลุ    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
7. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
8. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  คณบดีวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
9. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวิชาการ 
10. นายวฒิุพล   อินทรเทว ี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ 
12. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.45 น. 
 

  เน่ืองจากวนัที ่ 20  มีนาคม  2556  เป็นวนัครบรอบวนัเกดิ 86 ปี ของนายกสภามหาวทิยาลยั
รังสิต  กรรมการสภาฯ ได้ร่วมแสดงความยนิดี และศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกลุ  อุปนายกสภา
มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัมอบของทีร่ะลกึแด่นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ระเบยีบวาระที ่ 1      เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
1.2  เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.   เร่ืองการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการสภาในขณะท่ียงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสภาชุดใหม่ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่ หลงัจาก
กรรมการสภาฯไดค้รบวาระ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555    และขณะน้ีเร่ืองอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ในขณะท่ียงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสภาฯ ชุดใหม่ มาตรา 32 วรรคทา้ยแห่งพระราชบญัญติั 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 จึงกาํหนดใหก้รรมการสภาฯ ชุดปัจจุบนัปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป ตามบทบญัญติั ท่ีวา่   
 “ในกรณีท่ีกรรมการสภาสถาบนัพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการสภา
สถาบนัข้ึนใหม่   ใหก้รรมการสภาสถาบนัซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะ
มีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบนัข้ึนใหม่”  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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 2.   ความคืบหนา้ในการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่ 
           มหาวิทยาลยัแจง้ความคืบหนา้ในการดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ชุดใหม่ ดงัน้ี 
- มหาวิทยาลยัไดเ้สนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามมาตรา 28 

(1) และ (3) ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนงัสือลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 
(ตามเอกสารแนบ 1) 

- สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2556  โดย
อา้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองขอความร่วมมือในการกาํหนดจาํนวนและ
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 2)  
และระบุวา่ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีมหาวิทยาลยัเสนอช่ือ  2 ท่าน มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งเป็นนายกสภาและกรรมการสภาเกินกวา่ 5 แห่ง  คือ ศาสตราจารย ์ดร.เกษม 
สุวรรณกลุ และ ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร ศรีสอา้น  และขอใหม้หาวิทยาลยัเสนอรายช่ือ
ใหม่แทนผูท้รงคุณวฒิุทั้งสองท่าน (ตามเอกสารแนบ 2) 

- มหาวิทยาลยัไดท้าํหนงัสือลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2556  ยนืยนัการเสนอแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา 28 (1) และ (3) ตามรายช่ือท่ีเสนอเดิม
ทั้งหมด โดยมีเหตุผลประกอบ (ตามเอกสารแนบ 3) 

 
 ขณะน้ี เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต  จึงยงัอยูใ่นกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.3 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2555 (มติเวยีน คร้ังที ่1/2556) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้งออก
หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพือ่นาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ี
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สูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาตรี รวมจาํนวนทั้งส้ิน 119 คน มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2555  
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จาํนวน      1 คน 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  จาํนวน      1 คน 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน      1 คน 
4. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ จาํนวน                 1 คน 
5. สาขาวิชานิติศาสตร์  จาํนวน      2 คน 
6. สาขาวิชาดนตรี  จาํนวน      1 คน 
7. สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  จาํนวน      1 คน 
 (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
       รวม      8 คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2555  
1. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน      1 คน 
2. คณะนิเทศศาสตร์  จาํนวน    15 คน 
3. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน      4 คน 
4. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน      2 คน 
5. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน      1 คน 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน      2 คน 
7. วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน    32 คน 
8. วิทยาลยัแพทยศาสตร์  จาํนวน      1 คน 
9. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน    16 คน 
10. วิทยาลยันานาชาติ  จาํนวน      4 คน 
11. คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน     14 คน 
12. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน       6 คน 
13. คณะการแทพยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน       2 คน 
14. วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  จาํนวน       3 คน 
15. คณะทนัตแพทยศาสตร์  จาํนวน       6 คน 
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16. สถาบนัการบิน  จาํนวน       2 คน 
       รวม            111 คน 
 

    รวมทั้งส้ิน            119 คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 1/2556   เร่ือง  ขออนุมติัการ
ใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555   
ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 1/2556   เร่ือง  ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2555   
ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 31  มกราคม  2556 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  
        คร้ังที ่4/2555  วนัพุธที ่  21   พฤศจิกายน   2555 

 
 ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั
รังสิต คร้ังที ่4/2555  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
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3.1 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษาในระดับ 
  บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
         

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแก้ไขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานการ 

ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 

ข้อเทจ็จริง 
บัณฑิตวิทยาลัย  ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และปรับขอ้ความในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
รังสิต ว่าดว้ยมาตรฐานการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ให้มีความชัดเจนมากข้ึน คณะกรรมการ
ปรับปรุง “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ยมาตรฐานการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”  จึงไดมี้การ
ประชุมร่วมกนั และมีขอ้สรุปให้ปรับปรุงขอ้บงัคบัฯ ทั้งฉบบั และให้นาํขอ้บงัคบัฯ ท่ีปรับปรุงใหม่มาเร่ิมใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมัติแก้ไขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษาในระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ใน
การประชุม คร้ังท่ี  8/2555  วนัท่ี  7 พฤศจิกายน 2555 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานการศึกษาในระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1.  ขอให้เรียบเรียงข้อความ ข้อ 34.2.4 หน้า 21 ใหม่ และเพิม่ข้อความ “พร้อมแนบแผ่น 
บันทกึข้อมูลดจิิทลั” เข้าไปด้วย 
 2. ขอให้แก้ไข คาํว่า “CD” เป็น คาํว่า “แผ่นบันทกึข้อมูลดิจิทลั” 
 3. ควรให้นิติกรของมหาวทิยาลยั  ตรวจสอบความถูกต้องก่อน 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.2.1 เร่ือง หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะนิติศาสตร์ 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขอถอนระเบียบวาระ 3.2.1  ออก 
 
3.2.2 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฤกโษสถ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

คณะเภสัชศาสตร์ 

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร  

มหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสชัศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฤกโษสถ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

คณะเภสชัศาสตร์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

      1.1 เพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิชาการด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผูมี้
ความรู้ความสามารถในระดบัสูง  
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      1.2 เพื่อส่งเสริมการศึกษา พฒันาวิชาการดา้นสมุนไพรและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ 
และส่งเสริมการคน้ควา้และวิจยัดา้นสมุนไพรและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาใน
ดา้นเทคโนโลยีเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยาในประเทศในการควบคุมมาตรฐานและความปลอดภยัของยา
และการผลิตเภสัชภณัฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการพ่ึงพาตนเองด้านยาตามนโยบาย
แห่งชาติ 
    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 6 คน  โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 5  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 : 0.83    
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก1 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 
- 

36 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
 9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสชัศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัองัคารท่ี  11 ธนัวาคม 2555    
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2556  วนัพธุท่ี  9  มกราคม 2556   
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสชัศาสตร์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาพฤกโษสถ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสชัศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. หมวดที ่3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  ต้องเขียนให้ชัดเจนว่ามีปัญหาความรู้
ด้านใด และ ข้อ 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 ต้องตอบโจทย์ใน
ข้อ 2.3 หรือระบุรายวชิาทีนั่กศึกษาจําเป็นต้องเรียน เช่น ความรู้ด้านภาษาองักฤษ  ความรู้ด้านเคมี 
 2. รายวชิาทางด้านเคมี  ทีร่ะบุมาในหลกัสูตรเพยีงพอกบัความรู้พืน้ฐานของนักศึกษา
หรือไม่  และขอให้ทางหลกัสูตรพจิารณาว่าควรต้องเรียนเคมีอนิทรีย์เพิม่เติม  
 3. ขอให้เลอืกใช้คาํ  ระหว่างคาํว่า “หมอพืน้บ้าน” กบั “หมอเมือง”  ให้เหมือนกนัทั้ง
หลกัสูตร 
 4. ตรวจสอบช่ือรายวชิาภาษาองักฤษของคาํว่า  “เภสัชตาํรับ” ทีร่ะบุไว้ในหลกัสูตรว่า
ถูกต้องหรือไม่ 
   5. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขคาํอธิบายรายวชิา   PSM 643 เทคโนโลยชีีวภาพพชืสมุนไพร    
คาํว่า “การเลีย้งรากขน” ควรแก้ไขเป็น “การเลีย้งรากขนอ่อน”  
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  6. การเขียนคาํอธิบายรายวชิา  PSM 653 การทดสอบความเป็นพิษในขั้นตอนก่อน
คลินิก  ไม่ควรเขียนในลักษณะเป็นการยกตัวอย่างเพียงเร่ืองเดียว เช่น คําว่า  “การทดสอบพิษเร้ือรัง พิษต่อ
ระบบสืบพนัธ์ุ”  ควรใช้คาํว่า “ระบบต่างๆ” แทน 
 7. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขแบบฟอร์มผลงานวชิาการ เกีย่วกบัการเรียงลาํดับ ปี พ.ศ. 
ในคุณวุฒิ ของอาจารย์อภิรักษ์  สกลุปักษ์ ให้ถูกต้อง 
 8. ขอให้กลบัไปตรวจสอบและแก้ไขคาํผดิให้ถูกต้องอกีคร้ัง 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
3.2.3 เร่ือง  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)   
  คณะศึกษาศาสตร์ 

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2556)  คณะศึกษาศาสตร์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ในระดบัมหาบณัฑิต
ทางการศึกษา เพื่อสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีคุณลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี   

1.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ  
1.2  มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในการพฒันาหลกัสูตร จดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  
1.3  มีความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศ เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ และ

ถ่ายทอดความรู้  



11 
 

1.4 เป็นนกัวิจยัท่ีสามารถพฒันาความรู้ในศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญ หรือพฒันานวตักรรม
ทางการศึกษาโดยใชก้ระบวนการวจิยั  

1.5 เป็นนกัคิดอยา่งเป็นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค ์คิดวิจารณญาณ คิดแกปั้ญหา 
และสามารถตดัสินใจ  

1.6 เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ยคุใหม่  
1.7  เป็นผูท่ี้มีผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ ของสถาบนัส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) ของคุรุสภา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 
  

    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 
  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 5 คน  โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 40  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 : 8    
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาแกน 
หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
หมวดปฏิบติัการวชิาชีพ 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
12 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 



12 
 
ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัองัคารท่ี  11 ธนัวาคม 2555    
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2556  วนัพธุท่ี  9 มกราคม 2556 
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอให้แก้ไข แผนการศึกษา หน้า 16  ใหม่ ดังนี ้
  1.1  แยกแผนการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา   
  1.2 ระบุให้ชัดเจนว่ารายวชิาใดบ้างทีไ่ม่นับรวมหน่วยกติ  
  1.3 แยกแผนการศึกษาภาคฤดูร้อนออก 
 2. ขอให้รวมรายวชิา ระหว่าง  EDS 604 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้   และ   EDS 608 
การวจัิยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพือ่พฒันาการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 3. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา   EDS 606 การจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เป็น EDS 606 การ
จัดการการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
 4. ควรเพิม่รายวชิา การสัมมนาการสอนวทิยาศาสตร์ 
 5. แก้ไขคาํว่า “คดัสรรค์” เป็น “คดัสรร”   
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
3.2.4 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

คาํขอ                                                        
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี   
1.1  เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความรู้พื้นฐานทาง

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมเป็นอยา่งดี    และสามารถเลือกเนน้เฉพาะดา้นใหมี้ความรู้ลึกดา้นแมคคาทรอนิกส์  
เทคโนโลยยีานยนต ์หรือดา้นเทคโนโลยพีลงังานได ้

1.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม 
1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการทาํวิจยั สามารถนาํทกัษะในการวจิยัและ 

พฒันาไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพดา้นเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
1.4 เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีท่ีมีความใฝ่รู้ พร้อมท่ีจะติดตามความก้าวหน้าของ

เทคโนโลย ีและนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป  
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    2.  โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 
  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  9  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  2 คน ปริญญาโท 6 คน 
และปริญญาตรี 1 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 80  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 : 8.8    
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสหวทิยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ               85 หน่วยกติ 

- วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์                  9 หน่วยกิต 
- วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                 22 หน่วยกิต 
- วชิาชีพ                 54 หน่วยกิต 

- วชิาชีพ-บงัคบั  25 หน่วยกิต 
- วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะแขนง  17 หน่วยกิต 
- วชิาชีพ-เลือก  12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัพฤหสับดีท่ี 20 กนัยายน 2555  
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2556  วนัพธุท่ี  6 กมุภาพนัธ์ 2556 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 
   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   1. หมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาด้านความรู้
ภาษาองักฤษ  
   2. ขอให้ปรับเพิ่มช่ัวโมงปฏิบัติการ  ในรายวิชา THG 211 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
สําหรับงานเทคนิค ENG 203 ภาษาองักฤษสําหรับการนําเสนออย่างมืออาชีพ   MCT 220 อุปกรณ์และวงจร
อเิลก็ทรอนิกส์   และ TNG 301 การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า  จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-3-6) 
   3. แขนงวิชาแมคคาทรอนิกส์  บางรายวิชาเขียนคําอธิบายรายวิชาน้อยไป ขอให้เพิ่ม 
รายละเอยีดเข้าไปอกี  
   4. ขอให้ทบทวนรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ-เลอืก ว่าควรมีช่ัวโมงปฏิบัติการหรือไม่ 
   5. ควรจัดแผนการศึกษาโดยระบุวชิาชีพ-บังคบัแขนง แยกเป็น 3 กลุ่ม ให้ชัดเจน 
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   6. ขอให้จัดทาํตัวอย่างแผนการศึกษา 2 ปี สําหรับผู้เข้าศึกษาในระดับ ปว.ส.  
ให้ ดร. ครรชิต มาลยัวงศ์ ดูก่อนทีจ่ะเสนอการขอเปิดดําเนินการหลกัสูตรต่อสภามหาวทิยาลยั 
   7. ตรวจสอบและแก้ไขคาํผดิในส่วนของคาํอธิบายรายวชิาให้ถูกต้อง 
 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
3.3 เร่ือง ขออนุมัตปิรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
  3.3.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกจิโลก 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
   
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 

 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) วทิยาลยันวตักรรมสงัคม ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2547 และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2553 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร จาก ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 
            เป็น  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบ 
         เศรษฐกิจโลก       
    2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา   จาก  ศศ.ม.(จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)   
            เป็น  ศศ.ม.(จีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก) 
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    2.3 เปล่ียนรหสัวิชา จาก CWE เป็น CAE ทุกรายวิชา 

  2.4 หมวดวิชาบงัคบั  
   2.4.1   ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา   

 2.4.2    ปรับรหสัและคาํอธิบายรายวิชาใหม่ จาํนวน 2 รายวิชา  
 2.4.3    เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 1 รายวิชา  
 2.4.4    ยา้ยรายวิชามาจากกลุ่มวิชาเศรษฐกิจ ธุรกิจ และกฎหมาย และปรับเปล่ียน 
   รหสัช่ือและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1  รายวิชา   

 2.5   หมวดวิชาเลือก  
  2.5.1  เปิดกลุ่มวิชาใหม่ จาํนวน 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
    1)    กลุ่มวิชาเศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย จีน และอาเซียน  

     เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 10 รายวิชา   

    2)  กลุ่มวิชาเสริมทกัษะและวิชาชีพ เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 10 รายวิชา   
  2.5.2 ยกเลิกกลุ่มวิชา จาํนวน 5 กลุ่ม   

  2.5.3 ปรับช่ือกลุ่มวิชาและคาํอธิบายรายวิชาใหม่ จาํนวน 1 กลุ่มวิชา   

   2.6  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาคน้ควา้อิสระ ปรับรหสัวิชา จาํนวน 3  รายวิชา   
 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 
ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

 

*ไม่นบัรวมหน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

แผน ก แบบ ก1 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

 
36 หน่วยกิต 

 
36 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ        36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
6 หน่วยกิต* 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต* 

         12 หน่วยกิต 
         12 หน่วยกิต 
         12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ         36 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
สอบประมวลความรู้ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 
 6 หน่วยกิต* 
12 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

- 

 
 6 หน่วยกิต* 
12 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

- 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาจีนในระบบ
เศรษฐกิจโลก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) วิทยาลยันวตักรรมสังคม  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556    
 วนัพธุท่ี  23 มกราคม 2556   
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2556  วนัพธุท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) วิทยาลยันวตักรรมสังคม  
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  เพื่อให้
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   1. ขอให้ตรวจสอบหมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และ ข้อ 2.4 กลยุทธ์ใน
การดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา  เน่ืองจากในหลกัสูตรไม่ได้ระบุข้อความดังกล่าว 
 2. รายวชิาทีร่ะบุมาในหลกัสูตร  เป็นด้านเศรษฐกจิ ซ่ึงมีรากฐานมาจากประวตัิศาสตร์ 
ดังน้ันทางหลกัสูตรควรเพิม่เติมความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ 
 3. ขอให้ทบทวน  Curriculum Mapping อกีคร้ัง เน่ืองจากกาํหนดภาระหลกัไว้มาก
เกนิไป 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
  
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.3.2 เร่ือง หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 

คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ตามคาํแนะนําของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/17100 ลงวนัท่ี 6 
พฤศจิกายน 2555  
 2. ต่อมา ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
ไดเ้สนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบตัร หรือ
วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสภาวิศวกรฯ ได้
พิจารณาหลกัสูตรดงักล่าวแลว้ มีขอ้คิดเห็นเบ้ืองตน้ ให้แกไ้ขหลกัสูตรโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  2.1 วิชา  Surveying Field Practice ท่ีมีจาํนวนหน่วยกิตถูกตอ้งและมีชั่วโมง
ปฎิบติัการไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง 
  2.2  วิชา Reinforced Concrete Design และวิชา Steel and Timber Design ท่ีมี
จาํนวนหน่วยกิตเป็น 4(3-3-6) 
  2.3  แผนผงัห้องปฏิบติัการของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยระบุขนาด 
ตาํแหน่งของอุปกรณ์พร้อมทั้งใส่มาตราส่วน 
   3.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    3.1 ปรับปรุงตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสภาวิศวกร   ดงัน้ี 
      3.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 150 หน่วยกิต  เป็น 152 หน่วยกิต 
      3.1.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 112 หน่วยกิต   
       เป็น 114  หน่วยกิต 



21 
 
      3.1.3 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 59 หน่วยกิต  เป็น 61 หน่วยกิต  
      3.1.4 หมวดวิชาบงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 53  หน่วยกิต เป็น 55 หน่วยกิต 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  4. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวิชา เกณฑก์ระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ปีการศึกษา 2555 

(แกไ้ขตามคาํแนะนาํของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร) 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
   -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   -  กลุ่มสงัคมศาสตร์ 
   -  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ 
       และคณิตศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
 
 

 

32 หน่วยกติ 
  6 หน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 
  9 หน่วยกิต 

32 หน่วยกติ 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

 
   -  กลุ่มวิชาภาษา 
   -  กลุ่มวิชาพลศึกษา 
       และหรือนนัทนาการ 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 
   -  วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
   -  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
   -  วิชาชีพ 
      - วิชาชีพ-บงัคบั  
      - วิชาชีพ-เลือก        
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 
 
 
 
 
  

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

   9 หน่วยกิต 
   2 หน่วยกิต 
 
112 หน่วยกติ 
  21 หน่วยกิต 
  32 หน่วยกิต 
  59 หน่วยกิต 
       53 หน่วยกิต 
         6 หน่วยกิต 
    6 หน่วยกติ 

   9 หน่วยกิต 
   2 หน่วยกิต 
 
114 หน่วยกติ 
  21 หน่วยกิต 
  32 หน่วยกิต 
  61 หน่วยกิต 
       55 หน่วยกิต 
         6 หน่วยกิต 

 6 หน่วยกติ 
จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ       150 หน่วยกติ 152 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการวิชาการ มติเวยีน คร้ังท่ี  1/2556  วนัองัคารท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2556 
  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสภาวิศวกร 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเพิม่เตมิในหมวดวชิาชีพ-เลอืก และหมวดวชิาเลอืกเสรี  
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว 
  คณะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ  
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คาํขอ 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มีความประสงคข์อเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในหมวดวิชาชีพ-
เลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี  ดงัน้ี 
 
 
 หมวดวิชาชีพ-เลือก  
 เปิดเพิ่มในกลุ่มวิชาการจดัการการกีฬาและนนัทนาการเชิงพาณิชย ์   1 รายวิชา  ไดแ้ก่ 

TRM 451  การตลาดและการสนบัสนุนการจดักิจกรรมพิเศษ  3(3-0-6) 
   (Event Marketing and Sponsorship) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   
 เปิดเพิ่ม 1 รายวิชา ไดแ้ก่ 
 TRM 201 อารยธรรมไทยเปรียบเทียบเพื่อการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 
  และอุตสาหกรรมการบริการ  
  (Comparative Thai civilization for Tourism and Hospitality Industry) 
  

   ในการขออนุมัติเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  
ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2555  วนัพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2555  เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
เพื่อใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเพิม่เตมิในหมวดวชิาชีพ-เลอืก หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   

 สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกจิ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคข์อเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก  จาํนวน 6 รายวิชา   ดงัน้ี 

1. LGM 321 การจดัการโลจิสติกส์สาํหรับเกษตรกรรม 3(3-0-6) 
  (Logistics Management for Agriculture) 
 2. LGM 322 การจดัมาตรฐานการคดัเกรดและคลงัสินคา้ 3(3-0-6) 
   สาํหรับเกษตรกรรม               
   (Standardization Grading and Warehouse for Agriculture) 
 3. LGM 323 การขนส่งและการกระจายสินคา้สาํหรับเกษตรกรรม 3(3-0-6)        
   (Transportation and Distribution for Agriculture) 
 4. LGM 324 กลยทุธ์โซ่อุปทานสาํหรับเกษตรกรรม 3(3-0-6)   
  (Supply Chain Strategy for Agriculture) 
 5. LGM 325 การส่งออก – นาํเขา้สินคา้เกษตร 3(3-0-6)  

   (Export – Import for Agricultural Product)  
 6. LGM 326 การจดัการขอ้มูลและการพยากรณ์อุปสงค ์ 3(3-0-6) 
   สาํหรับสินคา้เกษตร    
  (Data Management and Demand Forecasting  

   for Agricultural Product)  
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
คร้ังท่ี 9/2555  วนัพธุท่ี 28 พฤศจิกายน 2555  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้คณะบริหารธุรกจิ กลบัไปตรวจสอบและแก้ไขคาํอธิบาย

รายวชิาภาษาองักฤษอกีคร้ัง เน่ืองจากมีการใช้ เคร่ืองหมายมหัพภาค มากเกนิไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิและมีข้อคดิเห็นเพิม่เติม ดงันี ้
 1.  การจัดการโลจิสติกส์ เป็นความรู้ทีสํ่าคญัสําหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สําหรับภาคเกษตรกรรม  นอกจากนี ้ หลกัสูตรนีก้เ็ป็นส่วนหน่ึงของแนวคดิ “อาชีวะอจัฉริยะ” ที่
มหาวทิยาลยัรังสิตกาํลงัดาํเนินการเพือ่ยกระดับและพฒันาสายอาชีวศึกษา 
 2.  ในโลกอนาคต การจัดการโลจิสติกส์ มีความสําคญั แม้จะมีระบบ E-Commerce แต่
สินค้ากต้็องอาศัยการขนส่ง  โดยเฉพาะในธุรกจิค้าปลกี หัวใจคอืศูนย์กระจายสินค้า 
 3.  ประเทศไทยมีความเหลือ่มลํา้ทางรายได้สูง  สาขาวชิานีเ้ป็นการนําวชิาการไปส่งเสริม
ช่วยเหลอืธุรกจิรายย่อย  จึงควรสนับสนุนเพือ่ช่วยลดความเหลือ่มลํา้  เม่ือเปรียบเทยีบกบัประเทศพฒันาทีมี่
ความเหลือ่มลํา้น้อย คอื ประเทศญีปุ่่นจะพบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากธุรกจิรายย่อย 

 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติยกเลกิรายวชิาบังคบัก่อน และปรับเงื่อนไขรายวชิา หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต   
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  คณะบัญชี 
 

   คณะบญัชี มีความประสงคข์อยกเลิกรายวชิาบงัคบัก่อน จาํนวน 2 รายวิชา และปรับ
เง่ือนไขรายวิชา  จาํนวน 2 รายวิชา ในวชิาชีพ-เลือก (กลุ่มวิชาอ่ืนๆ) เพื่อใหมี้ความเหมาะสม และเอ้ืออาํนวย
ใหก้บันกัศึกษา ทั้งน้ี จะเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1. ยกเลิกรายวิชาบงัคบัก่อน จาํนวน 2 รายวิชา ไดแ้ก่ 
   ACC 472 สถิติเพื่อการวจิยัทางบญัชี  3(3-0-6) 
    (Statistics for Accounting Research) 
   ACC 473 สถิติวิเคราะห์ทางบญัชี 3(3-0-6) 
    (Statistical Analysis in Accounting) 
  2. ปรับเง่ือนไขรายวิชา  จาํนวน 2 รายวิชา ไดแ้ก่ 

   ACC 498 สหกิจศึกษา                                 6(0-35-18) 
    (Co-operative Education) 
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         ACC 499 การฝึกประสบการณ์ทางบญัชี 3(0-24-12)   
   (Accounting Internship) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

   ในการขออนุมติัยกเลิกรายวิชาบงัคบัก่อน และปรับเง่ือนไขรายวิชา   หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต   
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  คณะบญัชี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 
8/2555  วนัพธุท่ี 7 พฤศจิกายน 2555  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัยกเลิกรายวิชาบงัคบัก่อน และปรับเง่ือนไขรายวิชา   หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต   
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  คณะบญัชี เพื่อใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 

 
3.7 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขรายวชิาบังคบัก่อน หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขรายวิชาบงัคบัก่อน ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม
วิชาชีพ-บงัคบั  ของรายวิชา ARC 595 เตรียมวิทยานิพนธ์   จาก ARC 447 การก่อสร้างอาคาร 5  เป็น  ARC 448 
ระบบโครงสร้างอาคารสูง  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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เดิม แก้ไข 
ARC 595 เตรียมวิทยานิพนธ์                                     3(1-6-5) 

(Thesis Preparation) 
วชิาบังคบัก่อน  :  
ARC 429  การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
ARC 447  การก่อสร้างอาคาร 5 
ARC 492  การจัดทาํโครงการทางสถาปัตยกรรม 
ศึกษาและฝึกปฏิบติัการจดัทาํร่างโครงการอยา่งเป็น

ระบบเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการออกแบบวิทยานิพนธ์จากปัจจยัใน
ด้านการใช้สอย รูปแบบ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีโดย
กําหนดขั้นตอน เป้าหมายโครงการ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
แนวความคิด รายละเอียด และสรุปโครงการตามแบบฉบบัของ
คณะฯ 

Study and practice of architectural programming  in 
the systematic way in order to use it as criteria for thesis 
design. The criteria comprise various factors such as function, 
form, economy and technology by defining the procedure, 
project goals, data collection and analysis, defining project 
concept, details and project summarizing according to the 
faculty’s format. 

ARC 595 เตรียมวิทยานิพนธ์                                      3(1-6-5) 
(Thesis Preparation) 
วชิาบังคบัก่อน  :  
ARC 429  การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
ARC 448  ระบบโครงสร้างอาคารสูง 
ARC 492  การจัดทาํโครงการทางสถาปัตยกรรม 
ศึกษาและฝึกปฏิบติัการจดัทาํร่างโครงการอย่างเป็น

ระบบเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการออกแบบวิทยานิพนธ์จากปัจจยัใน
ด้านการใช้สอย รูปแบบ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีโดย
กําหนดขั้ นตอน  เป้าหมายโครงการ  รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
แนวความคิด รายละเอียด และสรุปโครงการตามแบบฉบบัของ
คณะฯ 

Study and practice of architectural programming  in 
the systematic way in order to use it as criteria for thesis design. 
The criteria comprise various factors such as function, form, 
economy and technology by defining the procedure, project 
goals, data collection and analysis, defining project concept, 
details and project summarizing according to the faculty’s 
format. 

 
   ในการขออนุมติัแกไ้ขรายวิชาบงัคบัก่อน หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2553)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2555    
วนัพธุท่ี 7 พฤศจิกายน 2555  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัแกไ้ขรายวิชาบงัคบัก่อน หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต   
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2553)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
3.8 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลอืกเสรี  คณะศิลปศาสตร์    
 

 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาทุก
วิทยาลยั/คณะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. รายวิชาภาษาพม่า จาํนวน 7 รายวิชา      

BRM 101 ภาษาพม่าสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1  3(3-0-6) 
     (Burmese for Beginners I ) 
BRM 102  ภาษาพม่าสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2  3(3-0-6) 
     (Burmese for Beginners II) 
BRM 111  ภาษาพม่า 1  3(3-0-6) 
                  (Burmese I) 
BRM 112  ภาษาพม่า 2  3(3-0-6) 
                   (Burmese II) 
BRM 113  ภาษาพม่า 3  3(3-0-6) 
                  (Burmese III) 
BRM 131  การอ่าน การเขียนภาษาพม่า 3(2-2-5) 
                  (Burmese Reading and Writing I) 
 
BRM 141  การฟัง การพดูภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
  (Burmese Listening and Speaking I) 

 2. รายวิชาภาษาสวีดิช จาํนวน 5 รายวิชา    
 SWD 101 ภาษาสวีดิชสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1   3(3-0-6) 
      (Swedish for Beginners I ) 
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 SWD 102  ภาษาสวีดิชสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2   3(3-0-6) 
      (Swedish for Beginners II) 
 SWD 111  ภาษาสวีดิช 1   3(3-0-6) 
   (Swedish I) 

  SWD 112  ภาษาสวีดิช 2   3(3-0-6) 
   (Swedish II) 
 SWD 113  ภาษาสวีดิช 3   3(3-0-6) 
   (Swedish III) 

 3. รายวิชาภาษารัสเซีย  จาํนวน 5 รายวิชา  และรายวิชา ประชาคมอาเซียน จาํนวน  
1 รายวิชา ดงัน้ี     

LBA 201  ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
     (ASEAN Community) 
RUS 111  ภาษารัสเซีย 1  3(3-0-6) 
                  (Russian I) 
RUS 112  ภาษารัสเซีย 2  3(3-0-6) 
                  (Russian II) 
RUS 113 ภาษารัสเซีย 3  3(3-0-6) 
                  (Russian III) 
RUS 131  การอ่าน การเขียนภาษารัสเซีย 1 3(2-2-5)                         
                  (Russian Reading and Writing I) 
RUS 141  การฟัง การพดูภาษารัสเซีย 1 3(2-2-5) 
  (Russian Listening and Speaking I) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 ทั้งน้ี จะเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป  
 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2555 วนัพธุท่ี 7  พฤศจิกายน 2555   การประชุมคร้ังท่ี 9/2555  วนัพุธท่ี 28  พฤศจิกายน 
2555  และ การประชุมคร้ังท่ี 1/2556 วนัพธุท่ี 9 มกราคม 2556  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
3.9 เร่ือง  ขออนุมัติเปิดรายวชิาภาษาองักฤษสําหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎบัีณฑิต 

 

สถาบนัภาษาองักฤษ ขอเปิดรายวิชาภาษาองักฤษ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ สาํหรับ
นกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จาํนวน 2 รายวิชา โดยทั้ง 2 รายวิชา เป็นรายวิชาท่ีไม่นบัรวมหน่วยกิต 
ดงัน้ี 

ENL  601  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการสาํหรับบณัฑิตศึกษา 1  3(3-0-6) 
    (Academic English for Graduate Studies I ) 
ENL 602  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการสาํหรับบณัฑิตศึกษา 2  3(3-0-6) 
    (Academic English for Graduate Studies  II ) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

 ทั้งน้ี จะเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป  
 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาภาษาองักฤษ ของสถาบนัภาษาองักฤษ ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556 วนัพธุท่ี 9 มกราคม 2556  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมัติเปิดรายวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาอังกฤษ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ดาํเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 
3.10 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเพิม่เตมิ ในหมวดวชิาชีพ-เลอืก  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  และสาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค คณะดิจิทลัอาร์ต 
 
  คณะดิจิทลัอาร์ต ขออนุมติัเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม ในหมวดวิชาชีพ-เลือก    ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
  เปิดรายวิชาชีพ-เลือก เพิ่ม จาํนวน 6 รายวิชา ไดแ้ก่ 

CPA  343 การออกแบบส่ือประสม   3(2-2-5) 
    (Multimedia Design) 
CPA  361 การสร้างภาพ 3 มิติ เพื่องานกราฟิกเคล่ือนไหว 3(2-2-5)  
   (3-D Motion Graphics) 

  CPA 362     ภาษาภาพยนตร์     3(3-0-6)  
       (Film Language)                     

 CPA  365 ดิจิทลัคอมมิค  3(2-2-5) 
    (Digital Comic) 
 CPA  366 กราฟิกโนเวล  3(2-2-5) 
    (Graphic Novel)  
 CPA  367 การเขียนภาพประกอบแบบเวคเตอร์  3(2-2-5) 
    (Vector Illustration)       
                                                                  

 2. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาวิชวลเอฟเฟค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
  เปิดรายวิชาชีพ-เลือก เพิ่ม จาํนวน 6 รายวิชา ไดแ้ก่ 

VFX 378  การป้ันกายวภิาคมนุษย ์    3(2-2-5) 
             (Ecorche Sculpture) 
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  VFX 379  การสร้างวตัถุสามมิติฮาร์ดเซอร์เฟส 3(2-2-5) 
                            (Hard Surface Modeling) 

VFX 380  การสร้างอารมณ์สีหนา้ 3(2-2-5) 
                        (Facial Expressions) 

VFX 381  การป้ันมาเคท 3(2-2-5) 
                             (Maquette Sculpture) 

  VFX 382  การสร้างส่ิงมีชีวิตสามมิติออแกนิค 3(2-2-5) 
                              (Organic Modeling) 

  VFX 383     การออกแบบเสียงเพื่องานวชิวลเอฟเฟค   3(2-2-5) 
          (Sound Design for Visual Effects) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
 ทั้งน้ี จะเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป  
 
   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม ในหมวดวิชาชีพ-เลือก คณะดิจิทลัอาร์ต ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556 วนัพธุท่ี 9 มกราคม 2556  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมัติเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม ในหมวดวิชาชีพ-เลือก  คณะดิจิทัลอาร์ต เพื่อให้
มหาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขช่ือรายวชิาภาษาองักฤษของรายวชิา CPA 361 จาก “3-D 
Motion Graphic” เป็น “3-D Motion Graphics” 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 



33 
 
3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A. 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A. 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1)  คณะทศันมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ได้จดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A. โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา พฒันาโปรแกรมการวิจยั และแลกเปล่ียน
ขอ้มูลการศึกษา 
  2)   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิม่เติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A. 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั บริษัท ชลบุรี เอฟ.ซี จํากดั 
 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  บริษทั ชลบุรี เอฟ.ซี จาํกดั 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ 
กบั  บริษทั ชลบุรี เอฟ.ซี จาํกดั  โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดความรู้เชิงวชิาการ กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และรวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งอาจารย ์บุคลากรจากภาคธุรกิจเอกชนในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
  2)   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด             
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิม่เติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  
บริษทั ชลบุรี เอฟ.ซี จาํกดั 

  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั บริษัท เออาร์ไอพ ีจํากดั (มหาชน) 
 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  บริษทั เออาร์ไอพี จาํกดั (มหาชน) 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ร่วมกับ บริษทั เออาร์ไอพี จาํกัด (มหาชน)  ได้ทาํความตกลง
ร่วมมือ โครงการสร้างและบริจาคส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาและ
พฒันาจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพฒันาสังคมและการศึกษาโดยการผลิตส่ือการศึกษา 
อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใชบ้ริจาค หรือทาํโครงการช่วยเหลือพฒันาสงัคมและการศึกษา   
  2)   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด             
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

บริษทั เออาร์ไอพี จาํกดั (มหาชน) 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.14 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั การประปานครหลวง 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  การประปานครหลวง 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต  ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ 
กบั การประปานครหลวง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามร่วมมือในดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร   และ
ความร่วมมือในดา้นการศึกษา วิจยัและพฒันา 
  2)   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด             
ดงัเอกสารแนบ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิม่เติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั   

การประปานครหลวง 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.15 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia 

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั  Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia 
 

ข้อเทจ็จริง 
  1)  คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต  ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ Universiti 
Teknologi Mara (UiTM), Malaysia โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความร่วมมือในดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
แลกเปล่ียนนกัศึกษา บุคลากร รวมถึงการร่วมมือในการคน้ควา้วิจยัร่วมกนั  
  2)   สาระสําคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด             
ดงัเอกสารแนบ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิม่เติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Universiti 

Teknologi Mara (UiTM), Malaysia 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.16   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลนิิก 
 

คาํขอ  
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก    สาขาวิชาอายุรศาสตร์และ
สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน จาํนวน 2 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ   มีความรู้  ความสามารถและ
ปฏิบติังานดา้นคลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํเพื่อดาํรงตาํแหน่ง
ทางวิชาการคลินิก จาํนวน 2 คน  ดงัน้ี 
 1.  นพ.ประเสริฐ  ธนกิจจารุ   ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 
       สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
 2.  รศ.ทญ.ปิยารัตน์  อภิวฒันกลุ  ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 
        สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน 
 

 ทั้งน้ี      การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย   
การแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2548   โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการประจาํสถาบนัร่วมผลิตแพทย ์กรมการแพทย-์มหาวิทยาลยัรังสิต 
   (คร้ังท่ี 11/2555 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555) 

2. คณะกรรมการประจาํคณะทนัตแพทยศาสตร์  (คร้ังท่ี 6/2555 วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2555) 
3. คณะกรรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต (คร้ังท่ี 1/2556  วนัท่ี 16 มกราคม 2556) 

 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549      
ขอ้ 5 ความว่า ให้คณบดีพิจารณาอาจารยป์ระจาํทางคลินิกท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์
คลินิก รองศาสตราจารยค์ลินิก และศาสตราจารยค์ลินิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวติัต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
3.17 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีข่อเปิดดําเนินการใหม่ 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์ขออนุมัติค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสูตรท่ีขอเปิด
ดาํเนินการใหม่ ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

 เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
165,000.00 
495,000.00 

2. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตร์ 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
3,000.00 

191,000.00 

3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
5,000.00 
326,000.00 

4. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
2,200.00 
3,000.00 

329,000.00 
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 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้  ไดผ้า่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 วนัพุธท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556  เรียบร้อย
แลว้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
 
3.18 เร่ือง ขออนุมัตปิรับค่าหน่วยกติ 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์ออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต   สาํหรับหลกัสูตร   
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรทีข่ออนุมัติปรับค่าหน่วยกติ 
(ปรับรหัสสาขาวชิา) 

อตัราค่าเล่าเรียน 

เดิม ใหม่ 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบ 
    เศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

 รายวิชาบรรยาย รหสัวิชา (เดิม) CWE  (ใหม่)  CAE หน่วยกิตละ  
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

3,000.00 
164,000.00 

 
 

3,000.00 
164,000.00 

 
 

 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้  ไดผ้่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 วนัพุธท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2556  
เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีน
และอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสงัคม   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง   ขออนุมัติตาํแหน่งทางวชิาการ 
 
คาํขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2555  วนัท่ี 28 สิงหาคม 2555  และคร้ังท่ี 4/2555 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ของผูข้อ
ตาํแหน่งทางวิชาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ ผศ.ดร.กฤษณ์   ทองเลิศ        ใน
การประชุมวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ของ ผศ.ดร.สิริมา  กิจวฒันชยั 
ในการประชุมวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 2.3  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ของ ผศ.นพ.สธน  
บุญลิขิต   ในการประชุมวนัท่ี 23 มกราคม 2556  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณ
และคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์  ของ ผศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช 
วานเดอพิทท ์  ในการประชุมวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมี
ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.5 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ ของ พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท
ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา    
 2.6 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ นางสาวสุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค   
ประเมินผลใหผ้า่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ  การ
อุดมศึกษา    
 2.7 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  ของ นางตอ้งจิตร  
สุทธิศรีปก ประเมินผลให้ผ่านได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.8 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์  ของ นางสาวสุภาวดี  
จุย้ศุขะ   ประเมินผลให้ผ่านได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
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 2.9 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก   ของ นายไกรสร      
ทรัพยะโตษก   ประเมินผลใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 2.10 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาการตลาด ของ นายวุธพงศ ์  ลาภเจริญ ในการ
ประชุมวนัท่ี 31 มกราคม 2556  คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ   ไม่เป็นไป
ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.11 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาการตลาด ของ นางสาวศศิธร  งว้นพนัธ์ ในการ 
ประชุมวนัท่ี 31 มกราคม 2556   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไป
ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2556  วนัท่ี  1 มีนาคม 2556  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อทาํหนา้ท่ี
ประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุเสนอ โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 4 
คน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน 5 คน  ดงัน้ี 
 -   ผศ.ดร.กฤษณ์   ทองเลิศ   ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์
         สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 -   ผศ.ดร.สิริมา  กิจวฒันชยั   ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์
         สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
 -   ผศ.นพ.สธน  บุญลิขิต ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์
         สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 -   ผศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท ์  ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์
         สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
 -   พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         สาขาวิชาศลัยศาสตร์ 
 -  นางสาวสุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
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 -  นางตอ้งจิตร  สุทธิศรีปก  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์
 
 -  นางสาวสุภาวดี  จุย้ศุขะ  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์
 -  นายไกรสร  ทรัพยะโตษก  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก  
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อาํนาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์  9 คน     ดํารงตําแหน่ง              
รองศาสตราจารย ์จาํนวน 4 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 5 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  และเสนอ
เร่ืองเพ่ือรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง  อืน่ๆ 
5.1   เร่ือง   การประเมินผลการปฏิบัตงิานของอธิการบดี 
 

  ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั   เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของ 
อธิการบดี    ลงวนัท่ี  31  พฤษภาคม   2554     ซ่ึงกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  หลงั 
วนัเร่ิมปฏิบติังานในตาํแหน่งอธิการบดีทุกรอบ 2 ปี  และรายงานต่อสภามหาวิทยาลยัภายใน 120 วนั  โดยมี
แนวทางปฏิบติั คือ 



45 
 
  1.  ใหส้ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี โดยใหมี้
วาระคราวละ  4 ปี  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 3 คน (ใหห้น่ึงในสามคนเป็น
ประธานกรรมการ) โดยสภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกเพื่อเป็นกรรมการไดไ้ม่เกิน  2 คน  
ทั้งน้ีใหเ้ลขานุการสภามหาวทิยาลยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  และผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
  2.  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  ใหพ้จิารณาในประเดน็หลกัต่อไปน้ี คือ 
       2.1  การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัภายใตก้ารบริหารงานของอธิการบดีเป็นไปตาม 
เป้าหมาย  นโยบาย  หรือแผนพฒันาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ 
       2.2  การบริหารงาน  มีวิธีการ  หรือกลไกในการติดตามความคืบหนา้ของงานอยา่งมี 
ประสิทธิภาพและการบริหารท่ีเสริมสร้างสงัคมธรรมาธิปไตยหรือไม่ 
       2.3  ภาวะผูน้าํ 
       2.4  การมีบทบาทในการช้ีนาํสงัคม 
 

ข้อพจิารณา 
  1.  อธิการบดีไดด้าํรงตาํแหน่ง เม่ือวนัท่ี  1 มีนาคม 2544  และไดเ้ร่ิมใชข้อ้บงัคบัฯ น้ีและทาํการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีคร้ังแรกเม่ือปี 2554  บดัน้ี ไดค้รบรอบ  2 ปี ของการปฏิบติังานใน
ตาํแหน่งอธิการบดี (1 มีนาคม 2556)  จึงถึงกาํหนดการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีอีกคร้ังหน่ึง  
โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนั (หรือภายในวนัท่ี  30 มิถุนายน 2556) 
 

  2.  สภามหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีไวแ้ลว้  
ซ่ึงมีวาระ  4 ปี   ตามคาํสัง่ท่ี 06/2554   ลงวนัท่ี  13  มิถุนายน  2554  มี ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั 
เป็นประธาน   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  และศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร  เป็นกรรมการ 
 

ข้อเสนอ 
  จึงขอเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อโปรดอนุมติัใหค้ณะกรรมการชุดท่ีตั้งไวแ้ลว้ ทาํหนา้ท่ี  
ประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฯ และใหค้ณะกรรมการ  
ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จและรายงานต่อสภามหาวิทยาลยั ภายใน 120 วนั 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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5.2   เร่ือง   ผลการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมฯ คร้ังท่ี 4/2555  วนัพธุท่ี  21  พฤศจิกายน  2555  
ไดอ้นุมติัใหส้ภาดาํเนินการประเมินตนเอง  โดยใชร้ะบบวิธีการและหลกัเกณฑท่ี์สภามหาวิทยาลยั ไดอ้นุมติัไว ้
ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังท่ี  2/2554  วนัจนัทร์ท่ี  13  มิถุนายน  2554 
 
  บดัน้ี การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัรังสิต ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ โดยมีผลการ
ประเมิน ดงัน้ี  
 

ตารางแสดงระดบัความคดิเห็นของกรรมการสภามหาวทิยาลยั เกีย่วกบัการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั  

 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

1. สภามหาวิทยาลยักาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแล
มหาวิทยาลยั 

4.31 0.87 มาก 

2. สภามหาวิทยาลยักาํหนดหรือทบทวนยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ 
และแผนการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 

4.50 0.63 มาก 

3. สภามหาวิทยาลยัปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และระเบียบของ
มหาวิทยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.94 0.25 มากท่ีสุด 

4. สภามหาวิทยาลยัมีการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

4.63 0.72 มากท่ีสุด 

5. สภามหาวิทยาลยัติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของ
อธิการบดี 

4.50 0.82 มาก 

6. กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมใน
การประชุมสภามหาวิทยาลยั 

4.88 0.34 มาก 

7. กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการ
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลยั 

4.38 0.72 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความ 

8. สภามหาวิทยาลยัดาํเนินการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลมีการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหม้หาวิทยาลยัมีความกา้วหนา้  
รวมทั้งมีการพจิารณาถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม 

4.81 0.54 มากท่ีสุด 

9. เลขานุการสภามหาวิทยาลยัสนบัสนุนการปฏิบติังานตาม
อาํนาจและหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยั 

4.81 0.40 มากท่ีสุด 

10. เลขานุการสภามหาวิทยาลยัสรุปผลและรายงานการ
ดาํเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลยั รวมทั้งมีขอ้เสนอแนะเสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเป็นประจาํทุกปี 

4.69 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.42 มากทีสุ่ด 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
5.3   เร่ือง   รายงานความคบืหน้าการดาํเนินงานเร่ืองมหาวทิยาลยักบัจิตสาธารณะ 
 
  ตามท่ีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขอใหม้หาวิทยาลยั
รังสิตเลือกดาํเนินการตวับ่งช้ี  การช้ีนาํ  ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่างๆ  จาํนวน  2 เร่ือง จาก
ประเดน็หรือปัญหาต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ความรักชาติ บาํรุง
ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษตัริย ์   สุขภาพ  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค ์  ผูด้อ้ยโอกาสและ
ผูสู้งอาย ุ พลงังาน  ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 
  มหาวิทยาลยั ไดเ้ลือกดาํเนินการตวับ่งช้ี  การช้ีนาํ  ป้องกนั  หรือแกปั้ญหาของสงัคม จาํนวน 2 
เร่ือง  คือ เร่ืองสุขภาพ  และเร่ืองจิตสาธารณะ  และสภามหาวิทยาลยัในการประชุม  คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัพธุท่ี  
16  มีนาคม  2554  ไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
  ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 2/2554  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  13  มิถุนายน  2554  
มหาวิทยาลยัไดร้ายงานผลการดาํเนินงานเร่ือง มหาวิทยาลยัรังสิต – มหาวิทยาลยัสุขภาพ  ใหท่ี้ประชุมทราบ 
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คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขอรายงานความคืบหนา้ในการดาํเนินงานเร่ืองจิตสาธารณะใหท่ี้ประชุม
ทราบ ดงัน้ี 
  1.  แนวคิด “การพฒันาจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ” 
       มีใจของการใหแ้ละแบ่งปันผูอ่ื้น หรือผูด้อ้ยโอกาส “พฒันานกัศึกษาใหมี้จิตสาธารณะ  

     ทาํกิจกรรมดว้ยใจ สร้างประโยชนแ์ก่สงัคมส่วนรวม โดยไม่หวงัผลตอบแทน” 
  2.  องคก์รนกัศึกษาท่ีดาํเนินกิจกรรม 
       -  สโมสรนกัศึกษา 
       -  ชมรมนกัศึกษา 
       -  คณะกรรมการนกัศึกษาวิทยาลยั / คณะ / สถาบนั 
  3.  จาํนวนโครงการกิจกรรมประจาํปีการศึกษา 2554-2555 
       -  กิจกรรมของสโมสรนกัศึกษา และชมรมนกัศึกษาประมาณ  80 โครงการ 
       -  กิจกรรมของคณะกรรมการนกัศึกษาวิทยาลยั / คณะ / สถาบนั  ประมาณ 60 โครงการ 
       -  กิจกรรมของหน่วยงานในสงักดัฝ่ายกิจการนกัศึกษา ประมาณ  12 โครงการ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัไดเ้ตรียมเปิดสอนวิชาธรรมาธิปไตย (RSU 101) ในภาค 1/2556  โดย
เป็นวิชาบงัคบัสาํหรับนกัศึกษาทุกคน  เน้ือหาและวิธีการ  เนน้การฝึกคิด  วิเคราะห์  และเรียนรู้จากปัญหา และ
ผา่นการทาํกิจกรรม 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีข้อคดิเห็นเพิม่เติม ดังนี ้
 1.  ขณะนีสั้งคมมีการเคลือ่นไหวสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมือง  ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคญัทีค่วร
ช่วยกนัส่งเสริม 
 2.  การฝึกให้นักศึกษาคดิ  วเิคราะห์  และแสดงความเห็น  ไม่ควรเน้นทีค่วามชอบ  ความพอใจ
ส่วนตัว  แต่ควรฝึกให้นักศึกษาคดิจากแง่มุมของคนอืน่บ้าง  ซ่ึงจะพฒันาให้นักศึกษามีการไตร่ตรอง หรือการ
คดิแบบปรึกษาหารือ (Public Deliberation) 
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5.4 เร่ือง การจัดตั้งศูนย์วจัิยนโยบายพลงังานและทรัพยากร 

   
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบจดัตั้ง ศูนยว์ิจยันโยบายพลงังานและทรัพยากร 
 
 
ข้อเทจ็จริง 
 ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิตเห็นวา่ปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
พลงังานและทรัพยากรของประเทศ มหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นขมุพลงัแห่งปัญญาของชาติ จึงควรเป็นแหล่งเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารดา้นพลงังานและทรัพยากรของประเทศใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริง  จึงควรจดัตั้ง 
ศูนยว์ิจยันโยบายพลงังานและทรัพยากร เพื่อดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550  มาตรา 34   
ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง..... 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้ง ศูนยว์จิยันโยบายพลงังานและทรัพยากร ดงักล่าวขา้งตน้  โดย
คร้ังน้ี ผูอ้าํนวยการศุนยว์จิยันโยบายพลงังานและทรัพยากร ม.ล.กรณ์กสิวฒัน ์  เกษมศรี  ไดน้าํเสนอปัญหา
และขอ้เทจ็จริงใหท่ี้ประชุมทราบ 

(รายละเอียดตาม Powerpoint ท่ีนาํเสนอ) 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ  และมีข้อคดิเห็นเพิม่เติม ดังนี ้
 1.  สนับสนุนให้มหาวทิยาลยัทาํเร่ืองนี ้  เพราะเป็นภารกจิของมหาวทิยาลยัทีต้่องค้นหา
ความจริง  และอยู่บนหลกัการของเสรีภาพทางวชิาการ และความรับผดิชอบต่อสังคม 
 2.  ศูนย์ฯ ทีม่หาวทิยาลยัจัดตั้งคร้ังนี ้ จะเป็นประโยชน์แก่สังคม  ซ่ึงข้อมูลจะมีความ
แตกต่างจากรัฐบาล  แต่ในฐานะสถาบันการศึกษา  จะทาํให้ข้อมูลมีความเช่ือถือ  ซ่ึงเร่ืองนีไ้ม่ค่อยมีคนทาํ  แต่จะ
เป็นเร่ืองใหญ่  และจะมีผลเปลีย่นแปลงประเทศไทยในอนาคต 



50 
 
 3.     ช่ืนชมอธิการบดีทีก่ล้าตดัสินใจทาํเร่ืองนี ้ ซ่ึงกเ็ป็นหน้าทีสํ่าคญัของมหาวทิยาลยั 
 4.  เร่ืองพลงังานจะมีข้อมูลไม่ตรงกนั  และทีผ่่านมากไ็ม่แน่ใจว่า นโยบายพลงังานของ
ประเทศไทยคอือะไร  หรือมีความต่อเน่ืองชัดเจนเพยีงใด  การทาํเร่ืองนีจึ้งมีประโยชน์มาก  แต่ต้องทาํด้วยความ
ระมัดระวงั  ตั้งม่ันอยู่ในหลกัวชิาการ  เปิดเผย  สร้างความเช่ือถือ  อย่าทาํอย่างเร่งรีบ  หรือทาํเพือ่ต่อต้านใคร  
กลุ่มใดเป็นการเฉพาะเจาะจง 
 
5.5 เร่ือง รายงานการดาํเนินงานตามเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรังสิต 
  ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดใ้หทุ้กมหาวิทยาลยักาํหนด “เอกลกัษณ์” ของตนใหช้ดัเจน โดยมี

ความหมาย ดงัน้ี 

  “เอกลกัษณ์  หมายถึง ความสาํเร็จตามจุดเนน้จุดเด่น ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเป็นลกัษณะโดดเด่น 

เป็นหน่ึงของสถาบนั” 

  โดยในการประชุมคณะ กรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 2/2555  เม่ือวนัพธุ ท่ี 20 มิถุนายน 

2555  กรรมการสภาไดใ้หค้วามเห็นชอบใหม้หาวิทยาลยัแกไ้ขเพ่ิมเติม “เอกลกัษณ์”  จากเดิม คือ 

“สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีแก่สงัคม”  เป็น เอกลกัษณ์ใหม่  คือ 

 “มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ 

ท่ีการศึกษาคือนวตักรรม” 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัจึงขอรายงานการดาํเนินงานตามเอกลกัษณ์  ดงัน้ี 

        1.  มหาวิทยาลยัไดส่ื้อสาร สร้างความเขา้ใจกบัทุกหน่วยงาน  ใหต้ระหนกัใน

ความสาํคญัของนวตักรรม ซ่ึงครอบคลุมทั้งเร่ืองเทคโนโลย ี  ระบบบริหารจดัการ  การเรียนการสอน และ

กิจกรรมนกัศึกษา  (รายละเอียดในวดีิทศัน์เร่ือง นวตักรรมทางการศึกษา) 

       2.     มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดใหปี้การศึกษา  2556  เป็นปีแห่งการเร่ิมตน้รณรงคเ์ร่ือง 

“การศึกษาคือนวตักรรม”  โดยไดแ้ต่งตั้ง “คณะทาํงาน คดัเลือกและนาํเสนอโครงการตน้แบบ นวตักรรมของ

มหาวิทยาลยัรังสิต”  เพื่อทาํหนา้ท่ีรวบรวม คดัสรร โครงการหรือผลงาน รวมทั้งแนวความคิดจากหน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีมีลกัษณะสร้างสรรค ์ มีความโดดเด่น  ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมทุกดา้น  ทุกพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  และ
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จดัใหมี้การนาํเสนอเพื่อสร้างความตระหนกั  ความเขา้ใจ และสร้างแรงบนัดาลใจ แก่บุคคลากร  โดยเร่ิมตน้การ

รณรงค ์ในงานประชุมใหญ่บุคคลากรประจาํปี 2556  ซ่ึงกาํหนดจดัในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

   3. วตัถุประสงคก์ารเร่ิมตน้รณรงค ์ มี 3 ประการ คือ  สร้างความตระหนกัรับรู้ 

(Awareness),   สร้างความเขา้ใจ (Understanding)  และสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration)  ทั้งต่อบุคลากร  รวมทั้ง

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 

(รายละเอียดตามการนาํเสนอ โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ  ประธานคณะทาํงานฯ) 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
5.6 เร่ือง ขออนุมัตปิรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ 
   
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์  
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2529 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตร
ในปีการศึกษา 2541  2542  2544  2545 2550 และ 2555 
 
 

 2. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดส่้งหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
เสนอต่อสภาการพยาบาล และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงสภาการพยาบาลไดใ้หค้วามเห็นชอบ
หลกัสูตรดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 และ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณารับทราบ
การใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวน้ีแลว้  เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 
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 3. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดด้าํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) โดยลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต เหลือ 30 หน่วยกิต โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2555 เม่ือวนัพธุท่ี 19 กนัยายน 2555 และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 จึงส่งผลใหจ้าํนวนหน่วยกิตรวมหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) ลดจาํนวนลง 2 หน่วยกิต จาก 143 หน่วยกิต เหลือ 141 หน่วยกิต   
 
 

 4. เน่ืองจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลตามท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ (รายละเอียดในขอ้ 2)  สภาการพยาบาลจึงขอใหม้หาวิทยาลยัรังสิต  ดาํเนินการจดัทาํเล่มหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุงใหม่ (ตามหนงัสือท่ี สภ.พ.01/05/382 ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556) โดยใหเ้สนอขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลยัรังสิต แลว้จึงเสนอขอรับการพิจารณาตามขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลกัสูตรตามขอ้บงัคบัสภา
การพยาบาลฯ  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
 

 5.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
5.1 ปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดยลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต 

เหลือ 30 หน่วยกิต 
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6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 

 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
(มคอ. 1) 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต - 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต - 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 
- 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 
9 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                9 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 
2 หน่วยกิต - 

กลุ่มวิชาสหวทิยาการ 
และพลศึกษา 

 
- 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกติ    28  หน่วยกิต    28  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกติ    77  หน่วยกิต    77  หน่วยกิต 

        ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกติ               51  หน่วยกิต               51  หน่วยกิต 

        ภาคปฏิบติั ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกติ                    26  หน่วยกิต                   26  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ                6  หน่วยกติ              6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ 
และไม่เกนิ 150 หน่วยกติ 

143 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสภาการพยาบาล และ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
5.7 เร่ือง ขออนุมัตปิรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (หลกัสูตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ 
   
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (หลกัสูตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์  
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (หลกัสูตร 2 ภาษา) 

คณะพยาบาลศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2553  โดยจดัการ
เรียนการสอนแบบ        ทวิภาษา  คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอน
ร่วมกบั School of Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University, Sweden 
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 2. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดส่้งหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
(หลกัสูตร 2 ภาษา) เสนอต่อสภาการพยาบาล และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงสภาการพยาบาลไดใ้ห้
ความเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2553  และ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวน้ีแลว้  เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2553 
 

 3. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดด้าํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) โดยลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 32 หน่วยกิต เหลือ 30 หน่วยกิต โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2555 เม่ือวนัพธุท่ี 19 กนัยายน 2555 และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่าวน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 จึงส่งผลใหจ้าํนวนหน่วยกิตรวมหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) ลดจาํนวนลง 2 หน่วยกิต จาก 143 หน่วยกิต เหลือ 141 หน่วยกิต 
   

 4. เน่ืองจากหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลตามท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ (รายละเอียดในขอ้ 2)  สภาการพยาบาลจึงขอใหม้หาวิทยาลยัรังสิต  ดาํเนินการจดัทาํเล่มหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุงใหม่ (ตามหนงัสือท่ี สภ.พ.01/05/382 ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556) โดยใหเ้สนอขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลยัรังสิต แลว้จึงเสนอขอรับการพิจารณาตามขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลกัสูตรตามขอ้บงัคบัสภา
การพยาบาลฯ  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 5.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
5.1 ปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป โดยลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต 

เหลือ 30 หน่วยกิต 
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6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
(มคอ. 1) 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 
ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต - 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต - 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 
- 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 
9 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                9 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 
2 หน่วยกิต - 

กลุ่มวิชาสหวทิยาการ 
และพลศึกษา 

 
- 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกติ    32  หน่วยกิต    32  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกติ    78  หน่วยกิต    78  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ                6  หน่วยกติ              6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ 
และไม่เกนิ 150 หน่วยกติ 

148 หน่วยกติ 146 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (หลกัสูตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (หลกัสูตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสภา
การพยาบาล และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
5.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 1  
  ปีการศึกษา  2555  และภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2555      

 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา      ระดบัปริญญาตรี    
ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2555   และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2555   จาํนวน   336                            
คน 

 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  336  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



58 
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 
1/2555 

ภาคการศึกษาที ่ 
2/2555 

รวม 

1.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ - 98 98 
2.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 5 5 
3.  คณะเภสัชศาสตร์ - 100 100 
4.  คณะพยาบาลศาสตร์ - 125 125 
5.  คณะนิเทศศาสตร์ 1 - 1 
6.  คณะศิลปศาสตร์ 1 - 1 
7.  วทิยาลยันานาชาติ - 6 6 

รวม 2 334 336 

 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม     (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี  1     
ปีการศึกษา 2555  และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2555   จาํนวน   336   คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
5.9    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 2 
  ปีการศึกษา  2555  

คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  6    คน 
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ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  6    คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2555 
1.  สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล 
      ทางอินเทอร์เน็ต) 

1 

2.  สาขาวชิาการออกแบบ 2 
3.  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 
4.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1 
5.  สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 

รวม 6 
    

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม     (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท    ภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  6 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
5.10    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 2  
  ปีการศึกษา  2555      
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา     ระดบัปริญญาเอก    
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2555   จาํนวน  1  คน 
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ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  1  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่2/2555 
1.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

รวม 1 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม    (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี  2  
ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  1  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
เลกิประชุมเวลา  20.20 น. 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 

 


