
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2555 

วนัพุธที ่  20   มถุินายน   2555 
ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกลุ   อุปนายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณติั  อาภาภิรม  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
9. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์    กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
11. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 
12. ดร.ทศพร  ศิริสมัพนัธ์    กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
14. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 
ผู้ลาประชุม 
1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
3. นายอาํนวยวฒิุ  สาระศาลิน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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6. รองศาสตราจารยว์ิสูตร  จิระดาํเกิง  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7. Mr.Jeroen George Schedler   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
8. ดร.ชุณหพงศ ์ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
9. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
10. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัน์พรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวิชาการ 
11. นายวฒิุพล  อินทรเทวี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.วิมล ชอบช่ืนชม  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผน 
14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
เร่ิมประชุมเวลา  17.40 น. 
 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เร่ือง แจ้งทีป่ระชุม 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชุม  
 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ เร่ือง กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต และผู้บริหาร
มหาวทิยาลยั ถึงแก่กรรม คอื นายพชัิย  วาศนาส่ง  กรรมการสภามหาวทิยาลยั  ถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่  8  
เมษายน  2555  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง  พรหมบุญ  รองอธิการบดฝ่ีายยุทธศาสตร์องค์กร  ถงึ
แก่กรรมเมือ่วนัที ่ 25  มนีาคม  2555 
 ประธานขอให้ท่ีประชุมร่วมยนืไว้อาลยัแด่นายพชัิย  วาศนาส่ง  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สืบแสง  พรหมบุญ 
 
1.2 เร่ือง  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาที ่2       ปีการศึกษา 2554    (มติเวยีน   คร้ังที ่2/2555) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้ง
ออกหลกัฐานรับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพ่ือนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้
ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ    และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน   หรือศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2554  
1. คณะเทคทิคการแพทย ์  จาํนวน      93 คน 
 

    รวมทั้งส้ิน               93 คน 
ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2555   เร่ือง  ขออนุมติัการให้
ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2554   ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมตัติามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 26  เมษายน  2555 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.3 เร่ือง  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2554  (เพิม่เติม)  (มติเวยีน   คร้ังที ่3/2555) 
 

เน่ืองดว้ยในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 (เพ่ิมเติม) มีนกัศึกษาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 9 คน  
เพ่ือนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ  
เวชกรรม และการสมคัรแพทยเ์พิ่มพนูทกัษะตามโรงพยาบาลต่างๆ ไดท้นัตามกาํหนด โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ระดบัปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2554 (เพิม่เตมิ) 

  1. 46-1427 นางสาวนาเดียร์   มาหะมะ 
  2. 47-3030 นางสาวพีรดา    ขวานเพชร 
  3. 48-0603 นายปีเฉลิม     พิสนุแสน 
  4. 48-4296 นายขจรพล    ขจร  
  5. 48-4342 นายวิรุทธ์ิ  เอ่ียมสหเกียรติ 
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  6. 49-6092 นายคติมนัต ์  สนธิแกว้ 
  7. 49-6156 นางสาวนตัถิยา  ผลหมู่ 
  8. 49-6194 นายวิทญัญู  ไตรเมธาศิลป์ 
  9. 49-6265 นายพีรณฐั  กาบแกว้  
 

ข้อเสนอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 3/2555   เร่ือง  ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2554 (เพ่ิมเติม)   ต่อ
ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมตัติามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 8  พฤษภาคม  2555 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 
1.4 เร่ือง  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปี 

การศึกษา 2554    (มติเวยีน   คร้ังที ่4/2555) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้ง
ออกหลกัฐานรับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพ่ือนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้
ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  728   คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 

จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2554  
1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน     77 คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน   151 คน 
3. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน       8 คน 
4. คณะนิเทศศาสตร์  จาํนวน     24 คน 
5. คณะเภสัชศาสตร์  จาํนวน     38 คน 
6. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน       4 คน 
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7. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน      49 คน 
8. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน        1 คน 
9. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน        1 คน 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน     85 คน 
11. วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน     26 คน 
12. คณะวิทยาศาสตร์  จาํนวน       4 คน 
13. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน     19 คน 
14. วิทยาลยันานาชาติ  จาํนวน       6 คน 
15. คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน      86 คน 
16. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน      27 คน 
17. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน        4 คน 
18. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน      33 คน 
19. วิทยาลยัดนตรี  จาํนวน       5 คน 
20. วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  จาํนวน       9 คน 
21. คณะบญัชี   จาํนวน     64 คน 
22. คณะทนัตแพทยศาสตร์  จาํนวน       2 คน 
23. สถาบนัการบิน  จาํนวน       2 คน 
24. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน       3 คน 
    รวมทั้งส้ิน             728 คน 
ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 4/2555   เร่ือง  ขออนุมติัการให้
ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2554   ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมตัติามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 5  มถุินายน  2555 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่ 2  เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   
    คร้ังที ่1/2555 วนัพุธที ่  21   มนีาคม  2555 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

คร้ังที ่1/2555  โดยไม่มกีารแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที ่3 เร่ือง ประจาํทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
   ระเบยีบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง ขออนุมตัิแก้ไขข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2549  
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  มาตรฐาน
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 

ข้อเทจ็จริง 
บณัฑิตวิทยาลยั มีความประสงคข์อแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐาน 

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ในหวัขอ้ ขั้นตอนการเสนอวิทยานิพนธ์ การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา  
โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย  มาตรฐานการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ในการประชุม คร้ังท่ี  4/2555  วนัท่ี  2 พฤษภาคม 2555 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  มาตรฐานการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้เพิม่ข้อความ หน้า 3 ข้อ 32.3  ปริญญาโท แผน ข   
ลกัษณะที ่1  ดังนี ้
 1. นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 
 2. วารสารในรูปแบบกระดาษ และ/หรือ อเิลก็ทรอนิกส์  
 
 ทั้งนี ้ ข้อความท้ัง 2 ข้อ ข้างต้นต้องมกีรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.2.1 เร่ือง หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมอืง  
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
  

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู ้นําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค
การศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2550  

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1   ปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
     2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

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

 

  * ไม่นบัหน่วยกิต 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทาง
สังคม ธุรกิจและการเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดผ้่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555    
 วนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2555     
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2555 วนัพุธท่ี 2 พฤษภาคม 2555 

     
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยันวตักรรม
สงัคม เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แบบ 2.1 
ศึกษารายวิชา 
หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 
- 

 6 หน่วยกติ* 
9 หน่วยกติ 
9 หน่วยกติ 

36 หน่วยกติ 

 
- 

 6 หน่วยกติ* 
9 หน่วยกติ 
9 หน่วยกติ 
36 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 54 หน่วยกติ        54 หน่วยกิต 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร
ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะ ดงันี ้
 1. หากมกีารเปลีย่นแปลงรายช่ืออาจารย์ประจาํหลกัสูตรขอให้แก้ไขให้เรียบร้อย 
  ก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยั 
 2. แก้ไขคาํผดิ หน้า 2 ข้อ 6  จากคาํว่า “สาขา” เป็น “สาขาวชิา” 
 3. ให้ยกข้อความของย่อหน้าที ่2  ของข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทาง 
  เศรษฐกจิ  ตั้งแต่คาํว่า “ดงัน้ัน……..”  ไปไว้ในข้อ 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 4. ควรใส่รายวชิา SBP 715 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับผู้นําและทกัษะการ

ใช้ส่ือสาธารณะเพือ่สังคม  ในข้อ 13.2 หน้า 6 ด้วย  เพราะน่าจะเป็นประโยชน์กบั
สาขาวิชาอืน่ๆ ด้วย 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2.2 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

คาํขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 
ปีการศึกษา 2544 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2547  และ  2550 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 เปล่ียนคาํวา่ “แขนงวิชา”   เป็น “กลุ่มวิชา” และเปล่ียนช่ือแขนงวิชา 
  1. จาก แขนงวิชาบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   เป็น กลุ่มวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2. จาก แขนงวิชาการบริหารระบบฐานขอ้มูล 
   เป็น กลุ่มวิชาการจดัการระบบฐานขอ้มูล 
  3. จาก แขนงวิชาการบริหารความมัน่คงสารสนเทศ 
   เป็น กลุ่มวิชาการจดัการความมัน่คงสารสนเทศ 
  4. จาก แขนงวิชาการบริหารโครงข่าย 
   เป็น กลุ่มวิชาการจดัการโครงข่าย 

2.2 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  
    2.3 หมวดวิชาบงัคบั ปรับเปล่ียนรหสั/ช่ือวิชาและคาํอธิบายรายวิชา 
     จาํนวน 4 รายวิชา   

2.4 หมวดวิชาเลือก เปิดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา และยกเลิกแขนงวิชา  ดงัน้ี 
    2.4.1  ยกเลิกแขนงวิชาระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และ  
     แขนงวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 
    2.4.2  ยกเลิกรายวิชา ดงัน้ี 
     - กลุ่มวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 7 วิชา   
      - กลุ่มวิชาการจดัการความมัน่คงสารสนเทศ จาํนวน 2 วิชา  
      - กลุ่มวิชาการบริหารโครงข่าย จาํนวน 1 วิชา  
    - กลุ่มวิชาการพฒันาโปรแกรมประยกุตซ์อฟตแ์วร์ จาํนวน 1 วิชา   

 2.4.3   เปล่ียนช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
     - กลุ่มวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 6 รายวิชา   
     - กลุ่มวิชาการจดัการระบบฐานขอ้มูล จาํนวน 1 รายวิชา   
     - กลุ่มวิชาการจดัการความมัน่คงสารสนเทศ จาํนวน 7 รายวิชา   
     - กลุ่มวิชาการจดัการโครงข่าย จาํนวน 2 รายวิชา   
     - กลุ่มวิชาการพฒันาโปรแกรมประยกุตซ์อฟตแ์วร์ จาํนวน 1 รายวิชา   
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   2.4.4  เปิดรายวิชาใหม่ ดงัน้ี 
   - กลุ่มวิชาเทคโนโลยโีปรแกรมประยกุตว์ิสาหกิจ จาํนวน 9 รายวิชา   

     - กลุ่มวิชาการพฒันาโปรแกรมประยกุตซ์อฟตแ์วร์ จาํนวน 1 รายวิชา 
 2.5 หมวดวิชาการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์   

   - เปล่ียนช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
       จาก ITE 696    การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
             Individual Studies 
       เป็น ITE 696    การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
            Independent Studies 

- ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา ไดแ้ก่ 
       ITE 698   การสัมมนาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
            Seminar in Information Technology 

2.6 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จาํนวนหน่วย (บรรยาย-ปฏิบติั) 
 เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 

 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิทยานิพนธ์ 

 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 
18 หน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
18 หน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ        36 หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 - 6 หน่วยกติ 
 

 
18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา 

เทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดผ้า่นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555    
 วนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2555    
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2555  วนัพุธท่ี 2 พฤษภาคม 2555 

  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะ ดงันี ้

1. ไม่ควรแบ่งกลุ่มวิชามากเกินไป เพราะจะทําให้รายวิชาซ้ําซ้อนกัน เช่น รายวิชา   
ITE 530 ระบบฐานข้อมูลเบือ้งต้น กับ ITE 613 ระบบจัดการฐานข้อมูล และ 
รายวิชา EAT 620 การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กับ EAT 622 ระบบ
สารสนเทศเพือ่การจดัการ    

 2. ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับ หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และกฎหมายของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ   
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 3. ควรนํารายวิชา ISM 620 การจัดการความเส่ียงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ      
ISM 622 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ มารวมกัน  ไม่ควรแยกเป็นคนละ
รายวชิา 

 4. ขอให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กลับไปปรับหลักสูตรมาใหม่ โดยคัดกรองอย่าให้ 
รายวิชาซ้ําซ้อนกนัมากเกินไป และรายวิชาเลือกต้องเป็นรายวิชาที่ต่อเน่ืองจากวิชา
บังคบั เพือ่ให้สามารถนําความรู้ไปปฏิบัตงิานได้จริง 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 

3.2.3 เร่ือง หลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิติศาสตร์ 
  

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิติศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิติศาสตร์ 

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2552  
2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1   เปล่ียนรหสัวิชาทุกรายวิชา จาก LAW เป็น LLM 
     2.2 หมวดวิชาบงัคบั 
           -  เปล่ียนรหสัวิชา และช่ือรายวิชา จาํนวน 5 รายวิชา    
      2.3 ยกเลิกหมวดวิชาบงัคบัเฉพาะ 

2.4 หมวดวิชาเลือก    
- ยา้ยรายวิชาไปหมวดวิชาเลือกและเปล่ียนรหสัวิชาใหม่ จาํนวน 2 รายวิชา  
-  ยกเลิกกลุ่มวิชา  8 กลุ่มวิชา 
- ยกเลิกรายวิชา 50 รายวิชา   
- ยา้ยมาจากหมวดวิชาบงัคบัเฉพาะ 2 รายวิชา  
-  เปิดรายวิชาใหม่ 14 รายวิชา   
-  เปล่ียนช่ือรายวิชา 68 รายวิชา   

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

 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  คณะนิติศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555    
 วนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2555     
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2555 วนัพุธท่ี 2 พฤษภาคม 2555 

  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิทยานิพนธ์ 

 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ        39 หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั 
หมวดวิชาบงัคบัเฉพาะ 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 - 6 หน่วยกติ 
 

 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555)  คณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิติศาสตร์ เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะ ดงันี ้
   คาํว่า “Advanced”  ต้องมีวชิาที่เรียนเร่ิมต้นก่อน  และจึงมีวิชาที่เรียนต่อเน่ืองในขั้น
สูง แต่ในหลกัสูตร คาํว่า “Advanced” แปลเป็นคาํว่า “ประยุกต์” ซ่ึงอาจจะไม่ถูกต้อง  และเมื่อดูเนือ้หาวชิา
แล้วไม่ใช่ “ขั้นสูง”  ดังน้ันหากใช้คาํว่า “Advanced” ควรใช้คาํว่า “ขั้นสูง”  และเนือ้หาวชิาควรให้เป็นขั้นสูง
จริงๆ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2.4 เร่ือง หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 

บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)       

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2531 และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2548  และ  2553 
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   - ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั กรอบมาตรฐานคุณวฒิุการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 126  หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    24 หน่วยกิต   24  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ  102 หน่วยกิต 102  หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-บงัคบั               93  หน่วยกิต              93  หน่วยกิต 

 -   วิชาชีพ-เลือก                 9  หน่วยกิต                9  หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        164 หน่วยกติ        164 หน่วยกติ 
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ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2554   
  วนัพฤหสับดีท่ี 29  กนัยายน  2554    

2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2555 วนัพุธท่ี 4 เมษายน 2555 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า  การขอป รับป รุ งและให้ก า ร รับรองหลัก สูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะ ดงันี ้
    1. ข้อความ ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมฯ   เขียนมาส้ันเกินไป

และข้อความยังไม่น่าสนใจ ควรกล่าวถึง “สังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย 
ความสนใจด้านอาคาร ท่ีอยู่อาศัย เศรษฐกิจ มีการพัฒนาการอย่างไร  มีการ
ขยายตัวของเมือง เกดิภาวะโลกร้อน ต้องออกแบบอย่างไร”  และควรนําข้อความ
ตั้งแต่ คําว่า “ทั้งนี้สถาบันการศึกษา...........” จนถึงประโยคสุดท้าย  ไปไว้ในข้อ 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 – 11.3    

   2. ขอให้เพิม่ข้อความ หน้า 6 ข้อ 1.3 (4)  จาก  “4) ให้มคีวามสํานึกต่อสังคม ม ี
   จริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ”  เป็น  “4) ให้มคีวามสํานึกต่อสังคม และ 

    ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมจีริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ”    
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   3. หน้า 62 แก้ไขคาํว่า “ดจิติอล” เป็น “ดจิทิลั” 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 

3.2.5 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สถาบัน Chinese Business School 
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สถาบนั Chinese 
Business School 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สถาบนั Chinese Business School ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือ
ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2550   

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับรูปแบบการรับผูเ้ขา้ศึกษา จากรับเฉพาะนกัศึกษาต่างชาติ เป็นรับทั้ง

นกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
    2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก  จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-

ปฏิบติั) เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
    2.3 หมวดวิชาเฉพาะ  
     - ปรับเพ่ิมจาํนวนหน่วยกิต จาก 93 หน่วยกิต  เป็น 99 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ปรับเพ่ิมจาํนวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต   
      เป็น 48 หน่วยกิต  

     - เพ่ิมรายวิชา ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จาํนวน 2 รายวิชา  
     - เพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ของแขนงวิชาการจดัการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ (International Business Management) จาํนวน 1 รายวิชา   
    2.4 เปล่ียนช่ือรายวิชา ทุกแขนงวิชาในหลกัสูตร 
      จาก  FIN 302 เงินและการธนาคาร (Money and Banking)  
      เป็น FIN 302 การเงินและการธนาคาร (Money and Banking)  
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    2.5 เพ่ิมแขนงวิชาการจดัการโฆษณาและส่ือ (Advertising and Media 
Management) และแขนงวิชาการพฒันาและการจดัการอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Development and 
Management)  

  2.6   เปล่ียนช่ือรายวิชาภาษาไทยและรหสัวิชา ทุกแขนงวิชา และ ปรับเพ่ิม
จาํนวนหน่วยกิต จาก 1 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต 

   จาก  CIB 499 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
   เป็น  CIB 491 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
  2.7  เปล่ียนรหสัวิชา  
   จาก  CIB 491 เป็น CIB 490 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  

จาก  CIB 492 เป็น CIB 495 ประเดน็ปัจจุบนัทางการจดัการธุรกิจระหวา่ง            
ประเทศ 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต  48  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ  51  หน่วยกิต  51  หน่วยกิต 
        วิชาชีพ - บงัคบั                 36 หน่วยกิต                 36 หน่วยกิต 
        วิชาชีพ – เลือก                 15 หน่วยกิต                 15 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สถาบนั Chinese Business School ไดผ้า่นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2555    
 วนัศุกร์ ท่ี 20 เมษายน 2555    
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2555 วนัพุธท่ี 2 พฤษภาคม 2555 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สถาบนั Chinese 
Business School  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สถาบนั Chinese Business 
School  เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ
หลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะ ดงันี ้
1. ขอให้ตรวจสอบ  หน้า  3 ข้อ  10  ช่ือสถาบันภาษาอังกฤษ  คําว่า “Chinese 

Business School”  กับ  ช่ือสถาบันภาษาจีน คาํว่า “兰是大学中国商学

院”   ตรงกนัหรือไม่ 
3. หน้า 9 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  ขอให้แก้ไขข้อความที่ระบุคําว่า 

“ภาษาองักฤษ”  เป็นคาํว่า “ภาษาจนี” ทุกจุด 
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4. ขอให้ตรวจสอบวิชาบังคับก่อน ของรายวิชา RDM 303 การจัดการ
อสังหาริมทรัพย์  และ RDM 305 การพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ที่ระบุในหลกัสูตร
ว่าเป็นรายวิชา MGT 201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ น้ัน ไม่น่าจะ
ถูกต้อง เพราะเป็นคนละเร่ืองกัน   และทั้งสองรายวิชาควรเพิ่มเนื้อหาวิชา
เกี่ยวกับ   วิกฤติการเงินของสถาบันการเงินท่ัวโลก   ที่ มีสาเหตุมาจาก 
อสังหาริมทรัพย์  และพฤติกรรมของสถาบันการเงนิท่ีควรหลกีเลีย่ง 

 5. ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ ของรายวิชา RDM 305 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    
คาํว่า “Exciting” ควรแก้เป็น “Development” 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2.6 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิการบริการระหว่างประเทศ 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
  

(มหาวทิยาลยัขอถอนวาระที ่3.2.6) 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมตัิเปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิตนอกทีต่ั้งบางส่วน   
  ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี   
  

คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัเปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต นอกท่ีตั้ง
บางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี   
    

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ได้เปิดดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใน
สถานท่ีตั้ง ณ มหาวิทยาลยัรังสิต เมืองเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 นั้น ในการน้ี หลกัสูตรดงักล่าวมีความ
ประสงคจ์ะขอจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี บางส่วน เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูท่ี้เขา้ศึกษาในหลกัสูตร 
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 เพ่ือให้การดาํเนินการจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษา
สาทรธานี ของหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และสอดคลอ้งกบัประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขออนุมติัเปิดดาํเนินการ
หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต    นอกท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็น
ตน้ไป (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจจดัการศึกษาในสาขาวิชาใด
นอกสถานท่ีตั้งได ้รูปแบบ วิธีการจดั การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง และ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุว่า 
  ขอ้ 6 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตอ้งเป็นหลกัสูตรเดิมท่ี
ไดเ้ปิดสอนในสถานท่ีตั้งแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลกัสูตรท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแลว้ 
  ขอ้ 8 กรณีท่ีสถาบนัประสงค์จะจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งเฉพาะ
บางส่วนของหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการในสถานท่ีตั้ ง สถาบนัสามารถจัดการเรียนการสอนไดไ้ม่เกิน
คร่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใชอ้าจารยป์ระจาํหลกัสูตร/
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบชุดเดียวกนักบัในสถานท่ีตั้งได ้   
  

ข้อพจิารณา 
 การขออนุมติัเปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต    นอกท่ีตั้งบางส่วน ณ 
ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  ของมหาวิทยาลยัรังสิต ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในการประชุม 
คร้ังท่ี 4/2555 วนัพธุ ท่ี  2 พฤษภาคม 2555   
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต นอกท่ีตั้งบางส่วน 

ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  เพ่ือแจง้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
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 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 

 3.4 เร่ือง ขออนุมตัิปิดดําเนินการหลกัสูตร 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหา 
บณัฑิต สาขาวิชาอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สถาปัตยกรรมและชุมชน  ไดเ้ปิดดาํเนินการตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2545 และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 นั้น เน่ืองจาก 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554 ทางคณะฯ ไดง้ดรับนกัศึกษา อีกทั้งมีจาํนวนนกัศึกษามาสมคัรเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตรฯ  ไม่ครบตามจาํนวนท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไว ้ดงันั้นจึงขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตร 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วน
งานภายใน 
  

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการ หลกัสูตรหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพ่ือนาํเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
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3.5 เร่ือง   ขออนุมตัิแต่งต้ังตาํแหน่งศาสตราภิชาน  
 

คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งศาสตราภิชาน  จาํนวน 1 คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  เน่ืองด้วย ดร. พรเทพ เตชะไพบูลย  ์ เป็นนักวิชาการ  นักบริหาร  ท่ีมีวิสัยทัศน์และ
ประสบการณ์ อีกทั้งยงัมีความผูเ้ช่ียวชาญ ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของมหานครและของเมือง
หลกัต่างๆ ตลอดมา และยงัเคยดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง ในหลายรัฐบาล ท่ีผา่นมา 
  ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งให้ ดร. พรเทพ เตชะไพบูลย ์
ดาํรงตาํแหน่งศาสตราภิชาน   
 

  ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าว เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การพิจารณา
แต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ. 2550  และผ่านการตรวจสอบจาก คณะกรรมการพิจารณแต่งตั้งศาสตราภิชาน 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555  

 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้ งตาํแหน่งศาสตราภิชานดงักล่าวข้างต้น  ทั้ งน้ีจะควร
ประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 อธิการบดแีจ้งทีป่ระชุมทราบเพิม่เติมว่า ดร.พรเทพ เตชะไพบูลย์  เป็นผู้ดูแลงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติของกรุงเทพมหานครโดยตรง  และมหาวทิยาลยัมโีครงการเปิดหลกัสูตรมหา
นครศึกษา  สังกดัวิทยาลยับริหารธุรกจิและรัฐศาสตร์   
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
4.1 เร่ือง ขออนุมตัิงบประมาณรายรับรายจ่ายประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   

ประจาํปีการศึกษา 2555 
คาํขอ   
                รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและการเงิน  ไดร้ายงานผลการดาํเนินงาน  ความเจริญเติบโต 
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ของมหาวิทยาลยัและ KPI ดา้นต่างๆ  อาทิ  จาํนวนนกัศึกษาใหม่   จาํนวนนกัศึกษาตกคา้ง/เกินชั้นปี 
อตัราการไดง้านทาํและการศึกษาต่อ    ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิต ฯ และ 
สรุปร่างงบประมาณรายรับรายจ่ายประจาํปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ด้านงบประมาณและการเงนิ  
 คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นงบประมาณและการเงิน ไดพ้ิจารณารายละเอียดท่ี 
มหาวิทยาลยัเสนอแลว้  มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. จาํนวนนกัศึกษา ต่อ FTES  1 : 21.03  ถือวา่เป็นตวัเลขท่ีดีในกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชนและ
ดีกวา่มหาวิทยาลยัของรัฐหลายแห่ง   โดยคณะกรรมการเห็นวา่   การกาํหนดค่า KPI       ไวท่ี้ 
1 : 20 – 22 นบัเป็นตวัเลขท่ีเหมาะสม 

2. การจา้งอาจารยคุ์ณวุฒิปริญญาเอก มหาวทิยาลยัอาจเพ่ิมแรงจูงใจใหม้าทาํงานหลายวิธี
นอกจากการใหเ้งินเดือนตามเกณฑป์กติ  เช่น ใหค่้าตอบแทนมากกวา่เกณฑ ์ เสมือนวา่ให้
ทุนการศึกษายอ้นหลงั แต่มหาวิทยาลยัมอบหมายภารกิจเพ่ิมเติมท่ีชดัเจน เช่น กาํหนดชัว่โมง
สอน   กาํหนดใหท้าํงานวจิยัหรือเขียนบทความวิชาการก่ีช้ิน/ปี เป็นตน้ วิธีการเหล่าน้ีจะช่วย
ใหม้หาวิทยาลยัไดบุ้คคลากรเก่งๆ เขา้มาทาํงาน 

3. จาํนวนนกัศึกษาใหม่และนกัศึกษาเก่าในปีน้ี ประมาณ 33,321 คน ซ่ึงกรรมการรับทราบและ
เห็นชอบตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ว่าเป็นจาํนวนท่ีเหมาะสม 

4. การกาํหนดเป้ารายจ่ายของคณะไวว้า่ ไม่ควรเกิน 40% ของรายรับ ในสายสังคมศาสตร์และไม่
ควรเกิน 50% ของรายรับ ในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี  แต่เพ่ิมใหอี้ก 10% (จาก 40% เป็น 
50% ในสายสงัคมศาสตร์ และจาก 50% เป็น 60%ในสายวิทยาศาสตร์) สาํหรับคณะท่ีมี
หลกัสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูง  ถือเป็นการกาํหนดท่ีเหมาะสม มีเหตุผล  

5. กรณีคณะท่ีเพ่ิงเกิดใหม่ หรือนกัศึกษาไม่ครบทุกชั้นปี หรือยงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองของ
วิชาชีพ รายจ่ายมกัจะสูงกวา่รายรับตามปกติมหาวิทยาลยักค็วรกาํหนดเป้ารายจ่ายตาม
สถานภาพท่ีเป็นจริงของคณะนั้นๆ เช่นกรณีคณะทศันมาตรศาสตร์ เป้ารายจ่ายแทนท่ีจะ
กาํหนด 50% เหมือนคณะอ่ืนๆ  กอ็าจจะกาํหนดไวท่ี้ 70% หรือ 80% เฉพาะช่วงปีน้ี เพ่ือให้
เป้าหมายสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และคณะกมี็ความชดัเจนว่าตอ้งดาํเนินการใหบ้รรลุ
เป้าหมายนั้น 

6. โดยภาพรวม หลายคณะมีความโดดเด่น ทาํรายไดสู้ง เช่น แพทยศาสตร์  ทนัตแพทยศาสตร์
บริหารธุรกิจ  นิเทศศาสตร์  ศิลปะและการออกแบบ  Digital Art  แต่บางคณะอาจจะขาดทุน 
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เช่น สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ท่ีสอนเฉพาะหลกัสูตรปริญญาโทซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูง  
(แต่ปัจจุบนัไดร้วมอยูใ่นวิทยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์) อยา่งไรกต็าม บางหลกัสูตร 
บางสาขาวิชาอาจจะขาดทุน แต่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไปเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท์าง
วิชาการ  ซ่ึงมหาวิทยาลยักจ็าํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนต่อไป 

7. คณะกรรมการมีขอ้สงัเกตวา่ รายรับหกัค่าใชจ่้าย  คงเหลือตวัเลขท่ีค่อนขา้งนอ้ย คือ 24.70 
ลา้นบาท หรือแค่ 1% ของรายรับ มหาวิทยาลยัจาํเป็นตอ้งมีแผนหรือเป้าหมายในเร่ืองตวัเลข
กาํไร ใหช้ดัเจนวา่ ควรอยูใ่นระดบัใด เช่นในระดบัท่ี 2% - 3% ของรายรับซ่ึงเม่ือกาํหนดแลว้ 
กต็อ้งไปพฒันาแผนการดาํเนินงานเพิม่เติม  เช่น การลดค่าใชจ่้าย  การเพ่ิม Productivity ฯ 
เป็นตน้ 

    ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับรายจ่ายประจาํปีการศึกษา 2555 แล้ว  จงึมมีติอนุมัติ 
 ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ  ท้ังนี ้ได้ให้ความเห็นชอบให้มหาวทิยาลยัสามารถไปปรับปรุงตัวเลข  
 รายละเอยีด บางหมวดหมู่ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงได้ 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 อธิการบด ีได้รายงานเพิม่เตมิจากข้อซักถามของกรรมการ ดังนี ้

1. การดาํเนินงานของสถาบันการทูต มตีวัเลขขาดทุน เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรปริญญาโท  มี
นักศึกษาจํานวนน้อย  และนักศึกษาต่างประเทศกเ็ป็นผู้ทีม่หาวิทยาลยัให้ทุนการศึกษา 
ทาํให้รายรับของสถาบันการทูตตํ่า  แต่เมือ่ดูตวัเลขการขาดทุนแล้ว  กเ็ป็นจํานวนน้อย 
(รายรับ 2.67 ล้าน / รายจ่าย 3.87 ล้าน) 

2. มหาวทิยาลยัให้ทุนการศึกษา จํานวนมาก และหลายทุน นอกจากให้ค่าเล่าเรียนแล้ว ยงัให้ที่
พกัและอาหาร  เน่ืองจากเป็นทุนทีใ่ห้แก่เดก็ยากจน เช่น ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (20 
ทุนต่อปี)  ทุนโรงเรียนไกลกงัวล (10 ทุนต่อปี)  ทุนนักศึกษา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (14 
ทุนต่อปี)  ทุนทีถ่วายแด่พระราชวงศ์ (42 ทุนต่อปี)  ทุนลูกชาวบ้านสมัชชาคนจนและสมชัชา
เกษตรกรรายย่อย (4 ทุนต่อปี)   และในวาระเฉลมิฉลอง 84 พรรษา   พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวทิยาลยัได้จดัมอบทุนการศึกษาแก่เดก็ทีย่ากจนและขาดแคลนอกี 84 ทุน ซ่ึง
รวมทั้งด้านแพทยศาสตร์ และทนัตแพทยศาสตร์ด้วย 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจาํปีการศึกษา 2555  ตามที ่
 มหาวทิยาลยัเสนอ 
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5.1   เร่ือง  ขออนุมัตติาํแหน่งทางวชิาการ 
 
คาํขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอตาํแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม
คร้ังท่ี 3/2554  วนัท่ี 18 สิงหาคม 2554  และคร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี 13 มกราคม 2555 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ของผูข้อ
ตาํแหน่งทางวิชาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ  ของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเคมีคลินิก ของ ผศ.ดร.กาญจนา  
สุริยะพรหม ในการประชุมวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมี
ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ของ 
นายไววิทย ์  จนัทร์วิเมลือง   ในการประชุมวนัท่ี 27 เมษายน 2555  คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้ 
เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
  2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ นาย
ชุติสนัต ์ เกิดวิบูลยเ์วช  ประเมินผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
  2.4 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส      ของ  
นายเด่น อยูป่ระเสริฐ  ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา    
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  2.5 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์   ของ 
นายพฒัน์ พิสิษฐเกษม   ในการประชุมวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหผ้า่นได ้ 
เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
  2.6 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาการสอนภาษาฝร่ังเศส ของ 
นางสุดาญา  ออประยรู ประเมินผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2555  วนัท่ี  1 มิถุนายน 2555  ไดพิ้จารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือทาํหนา้ท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ   จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการ  จาํนวน  6 คน  ดงัน้ี 
 
 
 -   ผศ.ดร.กาญจนา  สุริยะพรหม  ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาเคมีคลินิก 
 -   นายไววิทย ์ จนัทร์วิเมลือง    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 -  นายชุติสนัต ์เกิดวิบูลยเ์วช ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 -  นายเด่น  อยูป่ระเสริฐ     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
 -  นายพฒัน์ พิสิษฐเกษม  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์   
 -  นางสุดาญา  ออประยรู  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาการสอนภาษาฝร่ังเศส 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน   
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
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และถอดถอน   รองศาสตราจารย  ์  รองศาสตราจารยพ์ ิเศษ    ผู ช้ ่วยศาสตราจารย  ์และผู ช้ ่วย
ศาสตราจารยพิ์เศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการแต่งตั้ งอาจารย  ์6 คน    ดาํรงตาํแหน่ง              
รองศาสตราจารย ์จาํนวน 1 คน  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 5 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  และ
เสนอเร่ืองเพ่ือรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
5.2   เร่ือง  ขออนุมัตติดัผลงานวจิยัออกจากแบบประวตัส่ิวนตวัและผลงานทางวชิาการในการขอตําแหน่ง 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ  บุญระเทพ      
คาํขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัตดัผลงานวิจยัออกจากแบบประวติัส่วนตวัและผลงานทาง
วิชาการในการขอตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภวรรณ  บุญระเทพ      
 
ข้อเทจ็จริง 

1. มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํดาํรงตาํแหน่ง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาเภสชัศาสตร์   ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภวรรณ  บุญระเทพ   ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3/2554  วนัท่ี 21 กนัยายน 2554   

2. สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งจดหมายขอให้มหาวิทยาลยัรังสิต 
พิจารณาทบทวนลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    ของ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภวรรณ  
บุญระเทพ   ในการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสชัศาสตร์   เน่ืองจากผูข้อเสนอ
ผลงานวิจยัช้ินท่ี 4.1.1.2  เร่ือง Screening for free radical scavenging activity from ethanolic extract of 
Mimocaccous plants endemic to Thailand     มีอตัราส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการร้อยละ 40     
ซ่ึงไม่เป็นไปตามลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามหลกัเกณฑ์ท่ี กกอ.กาํหนด         
ในการน้ี    จึงขอให้   สภามหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาทบทวนในเร่ืองดงักล่าวก่อนนาํเสนอใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการแต่งตั้งอีกคร้ัง 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
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1. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต    ในการประชุม 
คร้ังท่ี 2/2555 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555  ไดพิ้จารณาผลงานวิจยัลาํดบัท่ี 4.1.1.2  เร่ือง Screening for free 
radical scavenging activity from ethanolic extract of Mimocaccous plants endemic to Thailand   ท่ี
ประชุมพบว่า ผลงานวิจยัช้ินน้ีผูข้อมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ 40  และไม่มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ือง
สอดคลอ้งกนัเพ่ิมเติม  ผลงานวิจยัจึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด และเม่ือพจิารณาผลงานวิจยัท่ี
เสนอมาเพ่ือประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยอี์ก 2 เร่ือง   พบวา่มีปริมาณและ
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด  แมว้า่จะตดัผลงานวิจยัเร่ือง Screening for free radical scavenging 
activity from ethanolic extract of Mimocaccous plants endemic to Thailand     ออกจากแบบประวติั
ส่วนตวัและผลงานทางวิชาการแลว้    ผลงานโดยรวมกมี็ทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงพอไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์นคร้ังน้ี 
 
  ในการน้ี   ท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรให้ตดัผลงานวิจยั เร่ือง Screening for free radical 
scavenging activity from ethanolic extract of Mimocaccous plants endemic to Thailand   ออกจากแบบ
ประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการเพ่ือขอดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภวรรณ  บุญระเทพ  ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทกัทว้ง 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสารแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย การกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ ง
คณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550  ขอ้ 3 
ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ขอ้ 3.3)  ความว่า    “สําหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย   
ผู้ขอต้องมีส่วนร่วม   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือผู้ขอต้องเป็นผู้ดาํเนินการหลกัในผลงานวิจัยเร่ืองน้ัน  และ
ต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคล้องกัน    ซ่ึงแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจัยหน่ึงเร่ือง” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการตดัผลงานวิจยั เร่ือง Screening for free radical 
scavenging activity from ethanolic extract of Mimocaccous plants endemic to Thailand   ออกจากแบบ
ประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ เพ่ือดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภวรรณ  บุญระเทพ   และรายงานผลการดาํเนินการให้สาํนกังานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาทราบต่อไป 
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 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ โดยมข้ีอคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ ดังนี ้
 1.  ได้มกีารเปลีย่นแปลงวธีิพจิารณาใหม่  โดยคณะกรรมการของ สกอ. คณะใหม่ เห็นว่าหาก
ผลงานทางวชิาการของผู้ขอ เพยีงพอแล้วกใ็ห้อนุมตัิไปเลย  ไม่จาํเป็นต้องส่งเร่ืองกลบัมาให้มหาวทิยาลยั
นําเสนอสภามหาวทิยาลยัขอตดัอกี 
 2.  เกณฑ์ของ สกอ. ทีก่าํหนดว่า การวจิยัร่วมต้องทําเกนิ 50% เป็นอุปสรรค  ซ่ึงนักวจิัยปัจจุบัน 
มกัทาํงานร่วมกนัในลกัษณะบูรณาการ เช่น ทาํร่วมกนั 3 คน กถ็อืว่ามีผลงาน 30% จึงนํามาใช้ไม่ได้  จงึควรมี
การทบทวนหลักเกณฑ์นี ้

3. ปัจจุบันมกีารลอกเลยีนผลงานวจิยั และผลงานวชิาการ  ฝ่ายวชิาการจงึควรมกีารใช้โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ ตรวจสอบผลงานอย่างจริงจงั เพราะหากเกดิเร่ืองฟ้องร้องกเ็ป็นความเสียหาย  โดยรองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการ ช้ีแจงว่า มหาวทิยาลยักาํลงัพจิารณาศึกษาเร่ืองการจัดซ้ือโปรแกรมดงักล่าว 
 

6.1 เร่ือง ขออนุมตัิเคร่ืองหมาย (สัญลกัษณ์ใหม่) ของมหาวทิยาลยัรังสิต  
  
  มหาวิทยาลยัรังสิต เสนอ ขออนุมติัเคร่ืองหมาย (สัญลกัษณ์ใหม่) ของมหาวิทยาลยัรังสิต  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดน้าํเสนอแนวความคิดเร่ือง “มหาวิทยาลยัรังสิตกบัสงัคมธรรมาธิปไตย” ต่อ
สภามหาวิทยาลยั ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวนัพธุท่ี 26 พฤศจิกายน 2551  และ
สภามหาวิทยาลยัไดใ้หค้วามเห็นชอบ  โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 “สงัคมธรรมาธิปไตย” มีความหมายในเบ้ืองตน้ คือสงัคมท่ีเป็นธรรม ท่ีมีคุณธรรมและมีจริยธรรม   
เป็นการพฒันาประชาธิปไตยท่ีเนน้ความเป็นธรรม ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยนื   โดยทิศทางของ
มหาวิทยาลยัใน 10 ปีขา้งหนา้ จะมุ่งผลิตบณัฑิต สร้างองคค์วามรู้ เผยแพร่ใหบ้ริการกบัสาธารณะ และ
ร่วมกบัประชาชนทุกภาคส่วนเพ่ือ “สร้างสงัคมธรรมาธิปไตย” 
 จากแนวความคิดดงักล่าว  มหาวิทยาลยัไดส่้งเสริมใหมี้การดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะต่างๆ  
ไดแ้ก่ 

1.  การส่ือสารสร้างความเขา้ใจแนวคิดสงัคมธรรมาธิปไตยภายในมหาวิทยาลยัและกบัสาธารณะ 
2.  การส่งเสริมบทบาทส่ือมวลชนเพ่ือสร้างสงัคมธรรมาธิปไตย 
3.  การส่งเสริมคณะ  วิชาใหจ้ดักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัปัญหาสงัคม 
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4.  สร้างความร่วมมือกบัองคก์รเครือข่ายเพ่ือสร้างกิจกรรมสร้างสงัคมธรรมาธิปไตย 
5.  สร้างโครงการศึกษาและพฒันาตามนโยบายสร้างสงัคมธรรมาธิปไตย  กรณีศึกษาชุมชน 

 จงัหวดัปทุมธานี 
6.  ส่งเสริมโครงการของคณะ  วิชาและหน่วยงานสนบัสนุน  ใหมี้เน้ือหาและเป้าหมายสงัคม 
        ธรรมาธิปไตย 

และเพ่ือใหแ้นวความคิดเร่ืองสงัคมธรรมาธิปไตย   สามารถส่ือสารกบับุคลากร   นกัศึกษา 
 และสังคมทัว่ไปไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน มหาวิทยาลยัจึงไดพ้ฒันา และกาํหนด สร้างวิสยัทศัน ์  ปณิธาน  และการ
กาํหนดเอกลกัษณ์  อตัลกัษณ์  รวมทั้งเคร่ืองหมายหรือตราสัญลกัษณ์  ข้ึนใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
แนวความคิดดงักล่าว  ดงัน้ี 
                                                           

       วสัิยทศัน์ 
มหาวิทยาลยั คือขมุพลงัแห่งปัญญาของชาติ 
เพ่ือปฏิรูปประเทศไทย สู่สังคมธรรมาธิปไตย 

 
เอกลกัษณ์ 

มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ ท่ีการศึกษาคือนวตักรรม 
 
 

อตัลกัษณ์ 
คิดสร้างสรรค ์ยดึมัน่คุณธรรม นาํการเปล่ียนแปลง 

 
เคร่ืองหมาย(ตราสัญลกัษณ์) 

 
(รายละเอียดและความหมายตามเอกสารแนบ) 

 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
6.2 เร่ือง การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
  คณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลยัรังสิต ไดน้าํเสนอ รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงดาํเนินการตรวจสอบ ตามขอบเขตการดาํเนินงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
2. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
3. ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
4. ระบบการตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
6.3 เร่ือง ขออนุมตัิอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั / คณะ / สถาบัน  มหาวทิยาลยัรังสิต 
  
  มหาวิทยาลยั ขออนุมติัอตัลกัษณ์ของวิทยาลยั / คณะ / สถาบนั  มหาวิทยาลยัรังสิต 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมข้ีอสังเกต ดงันี ้
 1.  การกาํหนดอตัลกัษณ์ ของบางคณะ ไม่ชัดเจน  หรือไม่เข้าข่ายความหมายของอตั
ลกัษณ์ เช่น คาํว่า “ทีด่”ี  หรือ  “รุ่นใหม่” 
 2.  มคีณะท่ีใช้อตัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยั เป็นอตัลกัษณ์ของคณะ 12 คณะ มกีารใช้อตั
ลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั และบวกเพิม่ของคณะอกี 19 คณะ 
 ทีป่ระชุมจงึเห็นควรให้ทุกวทิยาลยั / คณะ / สถาบัน  ใช้อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
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6.4 เร่ือง ขอเสนอจดัต้ังหน่วยงานและแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัตหิน้าทีใ่นหน่วยงานทีจ่ดัต้ังขึน้ใน 
  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้งหน่วยงานและแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานท่ี
จดัตั้งข้ึนใหม่ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยมหาวิทยาลยั เห็นสมควรจดัตั้งหน่วยงานข้ึนใหม่  ดงัน้ี 
1. สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

ดว้ยปัจจุบนัศกัยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน ไดรั้บการยอมรับมากข้ึนในเวทีโลก 
ประเทศไทยและจีนมีความสมัพนัธ์อนัดีในหลายมิติ  ดงันั้น เห็นควรจดัตั้งสถาบนัจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลยั
รังสิตข้ึน และแต่งตั้งให ้ดร.จิตรียา  ป่ินทอง  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโดยมีภารกิจ ดงัน้ี 

1.1 เป็นศูนยก์ลางการประสานงาน  อาํนวยความสะดวก  สนบัสนุนดา้นความสัมพนัธ์
จีน-ไทย แก่วิทยาลยั / คณะ / หน่วยงาน  ของมหาวิทยาลยั กบัหน่วยงานภายนอก  ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

1.2 แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัในประเทศจีน 
1.3 จดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศจีน แก่ 

หน่วยงานและผูบ้ริหาร ในการกาํหนดทิศทางพฒันาองคก์ร 
1.4 จดัทาํแผนปฏิบติัการเพ่ือสนองนโยบายการสร้างบรรยากาศองคก์รสู่ความเป็นเอเชียสากล 

 
2. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (RSU Management Information System) 

เพ่ือใหก้ารพฒันามหาวิทยาลยัรังสิตใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และการส่ือสารมาประยกุตใ์ช ้ และใหอ้งคก์รมีการจดัระบบขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรจดัตั้ง
ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ  เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  และใหบ้ริการแก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั  และแต่งตั้งให ้ดร.ชุติมา  เบ้ียวไข่มุก  เป็นผูอ้าํนวยการ 
 
3. ศูนย์นวตักรรมการเรียนรู้ 

เพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยับรรลุเป้าหมาย e – University  ตลอดจนการยกระดบัการ 
บูรณาการนวตักรรมการเรียนรู้มาใช ้ อีกทั้งเป้าหมายของศูนย ์e – Learning  และศูนย ์RSU – Voice  มีส่วน
ใกลเ้คียงกนั   จึงเห็นควรควบรวมทั้ง  2 ศูนย ์  และเปล่ียนช่ือเป็น  ศูนยน์วตักรรมการเรียนรู้  และแต่งตั้งให ้
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยัภรณ์  นาคพนัธ์  เป็นผูอ้าํนวยการ 
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4. สํานักงานพฒันาสังคม 
ตามท่ีฝ่ายพฒันาสงัคม  กาํกบัดูแลหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่  ศูนยส่์งเสริมศิลปวฒันธรรม 

สาํนกัพิมพ ์ ศูนยข่์าว RSU News  และกิจกรรมสร้างสงัคมธรรมาธิปไตย  แต่ฝ่ายพฒันาสงัคมยงัไม่มีสาํนกังานท่ี
ชดัเจน  ดงันั้น เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของฝ่ายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรจดัตั้ง  
สาํนกังานพฒันาสงัคม  และแต่งตั้งให ้นายสานิตย ์ แสงขาม  เป็นผูอ้าํนวยการ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34   
ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ี  รวมถึง......... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้งหน่วยงาน  ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
6.5    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 2  
  ปีการศึกษา  2554      
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2554   จาํนวน   107   คน 

 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง 
ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 107 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่2/2554 
1.  คณะศิลปศาสตร์ 8 
2.  คณะบริหารธุรกิจ 1 
3.  คณะนิเทศศาสตร์ 9 
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คณะ ภาคการศึกษาที ่2/2554 
1.  คณะศิลปศาสตร์ 8 
2.  คณะบริหารธุรกิจ 1 
4.  คณะศิลปะและการออกแบบ 52 
5.  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 9 
6.  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 12 
7.  คณะวิทยาศาสตร์ 9 
8.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
9.  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 2 
10.  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 1 

รวม 107 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  
2 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน  107  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
6.6    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2,3 
  ปีการศึกษา  2554   และภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2555  
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 2,3 ปีการศึกษา 2554  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จาํนวนทั้งส้ิน  134  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน   ไดต้รวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน   134   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2554 
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สาทร) 1 
2. สาขาวิชาการจดัการ (การเป็นผูป้ระกอบการ-วภิาวดี) 5 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 
4. สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 1 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (วิภาวดี) 2 
6. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 1 
7. สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 
                                                                                                               รวม 13 

 
สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่3/2554 

1. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 6 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สาทร) 17 
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Exec-MBA-สาทร) 11 
4. สาขาวิชาการจดัการ (การเป็นผูป้ระกอบการ-วภิาวดี) 2 
5. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ 5 
6. สาขาวิชาการจดัการการพยาบาล 1 
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 17 
8. สาขาวิศวกรรมโยธา 1 
9. สาขาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 3 
10. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 2 
11. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์ฯ)  5  
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิภาวดี) 19 
13.สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 
14. สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 
15. สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 1 
16. สาขาวิชาบญัชี 4 
17. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3 
18. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 2 
19. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 8 
                                                                                                               รวม 115 
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2555 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  (วิภาวดี) 2 
2. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 1 
3. สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 
4. สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ การเมือง 2 
                                                                                                                รวม 6 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2,3  
ปีการศึกษา 2554  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จาํนวนทั้งส้ิน  134  คน ตามรายช่ือแนบทา้ย
บนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
6.7    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 2  
  ปีการศึกษา  2554  และ ภาคการศึกษาที ่ 3  ปีการศึกษา 2554      
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2554  และภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2554   จาํนวน   5   คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง 
ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาเอก  จาํนวน 5 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

สาขาวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 ภาคการศึกษาท่ี 3/2554 รวม 
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 
2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์  3 3 
                                                            รวม 1 4 5 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  2  
ปีการศึกษา 2554 และภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2554  จาํนวน  5  คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
6.8    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 3  
  ปีการศึกษา  2554 (เพิม่เตมิ) และระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2555 

(เพิม่เติม) 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา 2554 (เพิม่เติม)  จาํนวน   46   คน  และระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีการศึกษา 2555 (เพ่ิมเติม) จาํนวน 3 คน  รวมทั้งส้ิน 49 คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานกังานทะเบียน   ไดต้รวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ  และรับรองว่ามีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคการศึกษาท่ี  3 ปีการศึกษา 2554 (เพ่ิมเติม) จาํนวน  
46   คน  และระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 (เพ่ิมเติม)  จาํนวน 3 คน  รวมท้ังส้ิน 
49 คน สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่3 ปีการศึกษา 2554 (เพิม่เติม) 
คณะ ภาคการศึกษาที ่ 3/2554(เพิม่เติม) 

1.  คณะเภสชัศาสตร์ 44 
2.  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 2 

รวม 46 
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ระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2555 (เพิม่เตมิ) 
คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2555(เพิม่เติม) 

1.  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ(วิภาวดี) 2 
2.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 

รวม 3 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 3  
ปีการศึกษา 2554 (เพ่ิมเติม) จาํนวน  46  คน และระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
(เพ่ิมเติม) จาํนวน 3 คน  รวมทั้งส้ิน 49 คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
เลกิประชุมเวลา  19.15 น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 


