
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2555 

วนัพุธที ่  19   กนัยายน   2555 
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 นิติไกรพจน์  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.อาณติั  อาภาภิรม  กรรมการ 
9. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์    กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
11. ดร.ทศพร  ศิริสมัพนัธ์    กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 
ผู้ลาประชุม 
1. ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
3. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
3. รองศาสตราจารยว์ิสูตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
7. ดร.ชุณหพงศ ์ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
8. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัน์พรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวิชาการ 
9. นายวฒิุพล  อินทรเทวี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.วิมล  ชอบช่ืนชม  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผน 
12. นายอุดร  ตนัติประภาคาร    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบญัชี 
13. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.45 น. 
 
ระเบยีบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
 ประธานไม่มีเร่ืองแจง้ท่ีประชุมทราบ  
 
1.2 เร่ือง  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่3   

ปีการศึกษา 2554  (มตเิวยีน   คร้ังที ่5/2555) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2554 มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้ง
ออกหลกัฐานรับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพ่ือนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้
ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  1,116   คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 

จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2554  
1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน     91 คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน     79 คน 
3. คณะนิเทศศาสตร์  จาํนวน    109 คน 
4. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน    174 คน 
5. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน      14 คน 
6. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน       4 คน 
7. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน      26 คน 
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8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน      46  คน 
9. วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน      86 คน 
10. คณะวิทยาศาสตร์  จาํนวน      60 คน 
11. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน    148 คน 
12. วิทยาลยันานาชาติ  จาํนวน       7 คน 
13. คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน     84 คน 
14. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน      17 คน 
15. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน        1 คน 
16. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน      36 คน 
17. วิทยาลยัดนตรี  จาํนวน      10 คน 
18. วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  จาํนวน        9 คน 
19. คณะบญัชี   จาํนวน       5 คน 
20. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน       1 คน 
21. สถาบนัการบิน  จาํนวน       1 คน 
22. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน    108 คน 
    รวมทั้งส้ิน           1,116 คน 
 

ข้อเสนอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 5/2555   เร่ือง  ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2554   ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมตัติามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 31  กรกฎาคม  2555 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   
     คร้ังที ่2/2555 วนัพุธที ่  20  มถุินายน  2555 
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้เพิม่เติมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีนํ่าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 
ในวาระที ่ 6.2  ไว้ต่อท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

 และให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่2/2555  
โดยไม่มกีารแก้ไข 

 

ระเบยีบวาระที ่3  เร่ือง ประจาํทางวชิาการ  (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพิจารณา 
ระเบยีบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมตัิแก้ไขข้อบังคบัมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบับที ่4)   
  พ.ศ. 2555 
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2555 
 

ข้อเทจ็จริง 
มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงคข์อแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2555  ขอ้ 10 (10.5) การขอเพ่ิม การขอเพิกถอนรายวิชา (การ
ขอคืนค่าหน่วยกิต) 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 การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2555 ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ใน
การประชุม คร้ังท่ี  5/2555  วนัท่ี  1  สิงหาคม 2555 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2555 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขเอกสารแนบในตาราง  ข้อบังคบัฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (แก้ไข)  โดยใช้คาํว่า “ตัดออก”  ในข้อที ่3-6 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  และ 
  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป และ หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป และ หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตร

นานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังล่าสุดในปีการศึกษา  2549    
2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก หน่วยกิต(บรรยาย-

ปฏิบติั) เป็น จาํนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติัการ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 32 หน่วยกิต  เป็น 30 หน่วยกิต 
ดงัน้ี 
 

    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 
 

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549 
หมวดวิชา เกณฑฯ์ กระทรวง ศธ. โครงสร้างหลกัสูตร 

   -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   -  กลุ่มสงัคมศาสตร์ 
   -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
       และคณิตศาสตร์ 
   -  กลุ่มวิชาภาษา 
   -  กลุ่มวิชาพลศึกษา 
       และหรือนนัทนาการ 

 
 

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

 
9 หน่วยกิต 
2 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 
หลกัสูตรใหม่  ปีการศึกษา 2556 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
   -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 

สงัคมศาสตร์ 
  -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
       และคณิตศาสตร์ 
   -  กลุ่มวิชาภาษา 
   -  กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสุขภาพ 
   -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 

สงัคมศาสตร์ 
  -   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
       และคณิตศาสตร์ 
   -  กลุ่มวิชาภาษา 
   -  กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา  

  
 

3 หน่วยกิต 
 

9 หน่วยกิต 
 

15 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 

 
 

9 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
 

15 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต  

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
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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 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป และ หลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   ไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
 ในการประชุมวนัองัคาร ท่ี 15 พฤษภาคม 2555    
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2555 วนัพุธท่ี 1 สิงหาคม 2555 

     

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
และ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพ่ือให้
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมขอให้กลบัไปปรับจาํนวนหน่วยกติ และยบุรวมกลุ่มวชิาจากทีเ่สนอ 
ดังกล่าวข้างต้น ดงันี ้   
 1. เพิม่จาํนวนหน่วยกติในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
 2. ลดจํานวนหน่วยกติใน กลุ่มวชิาสหวทิยาการ จาก 5 หน่วยกติ  เหลอื 3 หน่วยกติ 

และนํากลุ่มวชิาพลศึกษา  มารวมไว้  โดยแบ่งเป็น  เรียนรายวชิาสหวทิยาการ 2 
หน่วยกติ และเรียนรายวชิาพลศึกษา   1 หน่วยกติ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
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3.3 เร่ือง ขออนุมตัิแก้ไขโครงสร้างหน่วยกติ หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาการโฆษณา 
  คณะนิเทศศาสตร์ 
 

คาํขอ 
   ดว้ย หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ขอแกไ้ข
โครงสร้างหน่วยกิตของรายวิชา  ADS 256  ดนตรีวิจกัษณ์เพือ่การโฆษณา  จาก  3(3-0-6)   เป็น   3(2-2-5) 
 

ในการขออนุมติัแกไ้ขโครงสร้างหน่วยกิตของรายวิชา ดงักล่าวขา้งตน้น้ี  ไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ     ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2554 วนัพุธท่ี  1 สิงหาคม 2555  เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 
   

   ทั้งน้ี จะขอแกไ้ขโดยเร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555   เป็นตน้ไป 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัแกไ้ขโครงสร้างหน่วยกิต  ของรายวิชา  ADS 256  ดนตรีวิจกัษณ์เพ่ือ
การโฆษณา  จาก  3(3-0-6)   เป็น   3(2-2-5)   เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.4 เร่ือง ขออนุมตัิปิดดําเนินการหลกัสูตร 
 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตร จาํนวน 2 หลกัสูตร ดงัน้ี 

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์   (เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551) 

    2.  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลงังานทดแทน (เน่ืองจากไม่มี
นกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553) 
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ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ี วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดเ้ปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์   ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2541  เ น่ื อ ง จ า ก 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา และ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
พลงังานทดแทน ไดเ้ปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 นั้น  เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษา
สมคัรเขา้ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ดงันั้น จึงขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรดงักล่าว 

 
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 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์     และ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลงังาน
ทดแทน   เพ่ือนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป 

 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิให้ปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ        สาขาวชิาโครงข่าย 
โทรคมนาคมและคอมพวิเตอร์  ส่วนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 
พลงังานทดแทน  เป็นสาขาวชิาทีม่ีความสําคญัและจาํเป็นต่อประเทศชาติ  จงึเห็น
ควรให้มหาวทิยาลยัดําเนินการต่อไป  โดยพยายามส่ือสารกบัสังคมและผู้เรียนให้
เข้าใจในหลกัสูตรดงักล่าว 
 
 ทั้งนี ้กรรมการสภามหาวทิยาลยั ได้ข้อสังเกต และข้อแนะนําเพิม่เติมดงันี ้
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1.  ปัจจุบัน     ในชุมชนท้องถิ่นมีความสนใจและตื่นตัวเร่ืองการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน  ถ้ามหาวิทยาลัยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น และองค์กร
พัฒนาชุมชน  ซ่ึงแม้องค์กรและชุมชนเหล่านี้ จะมีงบประมาณน้อย  แต่ก็อาจ
พอส่งคนมาเรียนได้ 

2. พลงังานทดแทน มีความสําคญัอย่างยิง่ และมหาวทิยาลยัได้เร่ิมพฒันาโครงการ 
Bio-Diesel โดยมกีารปลูกปาล์ม ซ่ึงเร่ิมให้ผลผลติแล้ว  จงึควรหาวธีิดาํเนินการ
หลกัสูตรนีต่้อไป 

3. ปัจจุบัน หลายมหาวทิยาลยัเร่ิมเปิดหลกัสูตรสาขาพลงังานทดแทน โดยเน้นท่ี
ระดบัปริญญาโท  ซ่ึงกอ็าจเป็นอกีทางเลอืกหน่ึง      

 
3.5 เร่ือง ขออนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
 3.5.1 หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ  สาขาวชิาวทิยาการบริการ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ข้อเท็จจริง 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทาง 
การปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และเป็นไปตามแนวทาง
และวิธีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กาํหนดให้สภา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง   "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย ๒ คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย ๒ คน หากมีองคก์รวิชาชีพ ใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการดว้ยอยา่ง
นอ้ย ๑ คน"  เพ่ือดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ทั้ งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามประกาศฯ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กาํหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม
เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 

3.5.2 หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ข้อเท็จจริง 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทาง 
การปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และเป็นไปตามแนวทาง
และวิธีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กาํหนดให้สภา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง   "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ย ๒ คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย ๒ คน หากมีองคก์รวิชาชีพ ใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการดว้ยอยา่ง
นอ้ย ๑ คน"  เพ่ือดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 ทั้ งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามประกาศฯ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กาํหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นไป
ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.6 เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิตกบั   
  Norton University, Cambodia 
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต   กบั  Norton University, Cambodia 
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ข้อเทจ็จริง 
  1) สํานกังานวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Norton University, Cambodia  เพื่อแลกเปล่ียนบุคลากร 
แลกเปล่ียนนักศึกษา  แลกเปล่ียนขอ้มูล พฒันาหลกัสูตรการศึกษา พฒันาโปรแกรมการวิจยั เอกสาร
ร่วมกนั และ ประสานงานผา่นสาํนกังานของตนในโครงการร่วม 

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั  Norton University, Cambodia   
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ  และมข้ีอสังเกตเกีย่วกบัการทาํความร่วมมอืกนัภายในอาเซียน  
ควรมุ่งเน้นทําความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัท้องถิ่นมากกว่า 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.7 เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ และข้อตกลง Passage to ASEAN ระหว่าง 
  มหาวทิยาลยัรังสิต กบั MCC Training Institute, Myanmar 
      

คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ และขอ้ตกลง 
Passage to ASEAN ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั MCC Training Institute, Myanmar 
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ข้อเทจ็จริง 
  1) สํานกังานวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ และขอ้ตกลง Passage to ASEAN ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  MCC Training Institute, 
Myanmar  เพ่ือแลกเปล่ียนบุคลากร แลกเปล่ียนนกัศึกษา  แลกเปล่ียนขอ้มูล พฒันาหลกัสูตรการศึกษา 
พฒันาโปรแกรมการวิจยั เอกสารร่วมกนั และ ประสานงานผา่นสาํนกังานของตนในโครงการร่วม 

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนัมีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  และขอ้ตกลง Passage to 
ASEAN ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  MCC Training Institute, Myanmar 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.8 เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

 กบั  Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India  (Deemed University) 
 

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง

มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India  (Deemed University) 
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ข้อเทจ็จริง 
  1) สาํนกังานวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India  (Deemed 
University)  เพ่ือแลกเปล่ียนบุคลากร แลกเปล่ียนนกัศึกษา  แลกเปล่ียนขอ้มูล พฒันาหลกัสูตรการศึกษา 
พฒันาโปรแกรมการวจิยั เอกสารร่วมกนั และ ประสานงานผา่นสาํนกังานของตนในโครงการร่วม 

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนัมีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั 

Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India  (Deemed University) 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 

 
3.9   เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั  Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, France 

      

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่ง

มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, France 
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ข้อเทจ็จริง 
  1) สํานกังานวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Institut Supérieur Spécialisé de la Mode  เพ่ือแลกเปล่ียน
บุคลากร แลกเปล่ียนนักศึกษา  แลกเปล่ียนขอ้มูล พฒันาหลกัสูตรการศึกษา พฒันาโปรแกรมการวิจยั 
เอกสารร่วมกนั และ ประสานงานผา่นสาํนกังานของตนในโครงการร่วม 

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนัมีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั  Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, France 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.10   เร่ือง  การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
   กบั  Unity Technologies Corporation, U.S.A. 

      

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่ง

มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  Unity Technologies Corporation, U.S.A. 
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ข้อเทจ็จริง 
  1) สํานกังานวิเทศสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Unity Technologies Corporation, U.S.A.  เพ่ือแลกเปล่ียนดา้น
การตลาด การฝึกอบรม และส่ือการเรียนการสอน 

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัเอกสารแนบ 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั  Unity Technologies Corporation, U.S.A. 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.11  เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
  กบั  กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์      
 

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่ง

มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
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ข้อเทจ็จริง 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทาง
วิชาการท่ีเซ็นสญัญาร่วมกนั    มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.12  เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
  กบั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน    สาระสําคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือ
ทางวิชาการท่ีเซ็นสญัญาร่วมกนั    มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 

3.13 เร่ือง    ขอแก้ไขรายช่ืออาจารย์ประจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัด 
  การธุรกจิการท่องเทีย่วและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการบริการ   
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้สนอหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดั 
การธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และการบริการ  เพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบ และ
ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี  26 มกราคม 
2555  แลว้นั้น 
 จากการวิเคราะห์หลกัสูตร ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่าอาจารย์
ประจาํหลกัสูตร 1 คน มีคุณวุฒิท่ีจบทางดา้น วท.บ. (คณิตศาสตร์) M.S. (Mathematics) and M.S. (Physical 
Sciences)  และ Ph.D. (Mathematical Statistics)   จึงไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน    
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  ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขอปรับปรุงแก้ไขอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 1 คน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางบริหารเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติั การขอแกไ้ขอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการบริการเพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป  
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.14 เร่ือง   ขอแก้ไขรายช่ืออาจารย์ประจาํหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้สนอหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ    เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ   และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหา 
วิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี  26 มกราคม 2555  แลว้นั้น 
 จากการวิเคราะห์หลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า  
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 2 คน มีคุณสมบติั ท่ีจบทางดา้น วท.บ. (เคมี) และ วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ) และ 
วท.ม (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนคือ เทคโนโลยอีาหาร    
  ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขอปรับปรุงแก้ไขอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 2 คน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางบริหารเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติั การขอแกไ้ขอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา 

วิชาเทคโนโลยอีาหาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ เพือ่นาํเสนอต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบต่อไป  
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.15 เร่ือง ขอแก้ไขรายช่ืออาจารย์ประจาํหลกัสูตร และขอยนืยนัช่ือปริญญาของ 
  หลกัสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑติ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และขอยนืยนัช่ือปริญญา 
ของหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต ได้เสนอหลกัสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์ เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการใหค้วามเห็นชอบ และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ในการประชุม
คร้ังท่ี 3/2554 วนัท่ี  21 กนัยายน 2554  แลว้นั้น 
 จากการวิเคราะห์หลกัสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า  ช่ือ
หลกัสูตรและช่ือปริญญาไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์การกาํหนดช่ือ
ปริญญา พ.ศ. 2549 และฉบบัเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ถึง ฉบบัท่ี 6)  และคุณสมบติัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 1 คน 
มีคุณวุฒิท่ีจบทางดา้น ค.บ. (เคมี) พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) และ D.O.D.T. (Doctor of Organization 
Development & Transformation) จึงไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือ ทศันมาตรศาสตร์    
  ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขอปรับปรุงแก้ไขอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 1 คน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



22 
 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางบริหารเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 1) 
  อน่ึง  ในส่วนของช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา นั้น มหาวิทยาลยัรังสิต ขอยืนยนัท่ีจะ
ใชช่ื้อหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต ตามท่ีเสนอ   โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
  1. มหาวิทยาลยัฯ ไดน้าํหลกัสูตรดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข  และคณะกรรมการฯ มีมติรับรองมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีมีการเรียนการสอน
หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี สาขา
ทศันมาตรศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี 13 มิถุนายน 2555 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)    
  2. จากการสํารวจข้อมูลการใช้ช่ือปริญญาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  พบว่า 
มหาวิทยาลยันเรศวร ไดเ้ปิดดาํเนินการหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์  
คณะสหเวชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 3) 
  3. สํานักงาน  ก .พ.  ได้รับรองคุณวุฒิปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  จาก
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เป็นปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์และกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน รวมทั้งระดบัตาํแหน่งและประเภทตาํแหน่งสาํหรับคุณวุฒิดงักล่าว ตามนยัมาตรา ๘(๑๐) แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 4) 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติั การขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและ ขอยนืยนัการใชช่ื้อ
ปริญญาหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์ เพ่ือ
นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรั้บทราบ และกาํหนดช่ือปริญญา “ทศันมาตรศาสตร
บณัฑิต”  ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.16 เร่ือง ขออนุมตัิเปิดรายวชิาเลอืกเสรี  คณะศิลปศาสตร์ 

 

คาํขอ 
  คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี ให้แก่นักศึกษาทุก
วิทยาลยั/คณะ ระดบัปริญญาตรี จาํนวน  1 รายวิชา ดงัน้ี 
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RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 3(2-2-5) 
 (Russian for Daily Life) 
 วชิาบังคบัก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียสําหรับผู้เร่ิมเรียน 
 คาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษารัสเซียท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนัในระดบัท่ีสูงข้ึน  เช่น การ
ทกัทาย การแนะนาํตวั การสนทนาทางโทรศพัท ์การบอกเวลา การเดินทาง การซ้ือของ 
 Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects of 
everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering about 
time, traveling, buying and selling things. 
 
 ทั้งน้ี จะขอเปิดดาํเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 
 

ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี ของคณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณา 
จากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2555  วนัพธุท่ี  1 สิงหาคม 2555  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือให้มหาวิทยาลยั
ดาํเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.17  เร่ือง   ขออนุมตัปิรับเปลีย่นการรับเข้านักศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)   คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

คาํขอ 
  คณะพยาบาลศาสตร์  มีความประสงค์ขอปรับเปล่ียน ขอ้มูลของหลกัสูตรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)  หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้ 5.3 การรับเขา้นกัศึกษา จาก “รับเฉพาะ
นกัศึกษาไทย”  เป็น  “รับนกัศึกษาท่ีมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย”  
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 ทั้งน้ี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับเปล่ียนการรับเขา้นกัศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.18 เร่ือง ขอแก้ไขรหัสวชิาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว  
  และสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)   
  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

 

คาํขอ 
  คณะอุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียวและการบริการ  ขอแก้ไขรหัสวิชาหลักสูตร             
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร  
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554)   ดงัน้ี 
   

  จาก  
 ENG 361   ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ     3(2-2-5) 

  (English for Tourism and Hospitality Industry) 
 เป็น 
 ENG 360   ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ     3(2-2-5) 

  (English for Tourism and Hospitality Industry) 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขรหสัวิชา เพือ่ใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพจิารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.19 เร่ือง   ขออนุมัตปิรับช่ือรายวชิา   คาํอธิบายรายวชิา   เปิดรายวชิาใหม่    และขอเพิม่รายวชิา  
  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ    และ  

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันา 
 ระหว่างประเทศ   วทิยาลยันานาชาติ  

คาํขอ 
  วิทยาลยันานาชาติ ขอปรับช่ือรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ และขอเพ่ิม
รายวิชา ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    และ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหว่างประเทศ   
วิทยาลยันานาชาติ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ     

 วิชาเอก-บงัคบั    เปล่ียนช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา ดงัน้ี  
จาก IPO 302     วิธีวิจยัและวิเคราะห์ทางสถิติ              3(3-0-6) 

 (Research Methodology and Statistical Analysis)             
เป็น  IPO 302   ระเบียบวิธีวิจยั                   3(3-0-6)                             
                 (Research Methods)  
วิชาเอก-เลือก    ขอเปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน  1 รายวิชา ดงัน้ี 
IPO 305 การวิเคราะห์ทางสถิติ 3(3-0-6) 
  (Statistical Analysis) 
หมวดวิชาโท    ขอเพิม่รายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา   ดงัน้ี 
IMK 201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
  (Principles of Marketing) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาความสมัพนัธ์และ 
การพฒันาระหว่างประเทศ       
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน    เปล่ียนช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา ดงัน้ี  

 จาก IRD 302   วิธีวิจยัและวิเคราะห์ทางสถิติ      3(3-0-6) 
                     (Research Methodology and Statistical Analysis) 
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 เป็น IPO 302 ระเบียบวิธีวิจยั      3(3-0-6)                                   
                       (Research Methods) 

หมวดวิชาโท    ขอเพิม่รายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา ดงัน้ี 
  IRD 345 การรวมกลุ่มของอาเซียน 3(3-0-6)                                   

                     (ASEAN Integration)   
 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับช่ือรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ และขอเพ่ิม
รายวิชา เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.20 เร่ือง ผลการตรวจประเมนิการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
  ทีไ่ด้รับการตรวจประเมนิ ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอรายงานผลการตรวจประเมินการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
ของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีไดรั้บการตรวจประเมิน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี    
    
ข้อเทจ็จริง 
 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดด้าํเนินการตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา ประจาํปี พ.ศ. 2555 โดยเร่ิมดาํเนินการตรวจประเมินตั้งแต่
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา นั้น มหาวิทยาลยัรังสิต ไดรั้บการตรวจประเมินการจดัการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้ง จาํนวน 1 ศูนย ์จาํนวน 6 หลกัสูตร ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งสรุปผล
การตรวจประเมิน  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ผลการประเมิน ไม่ผา่น โดยมีประเดน็พิจารณา
สาํคญัคือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่มีประสบการณ์ดา้นการวิจยัท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการรับปริญญา 



27 
 

2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ผลการประเมิน ผา่น 

3. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก  
ผลการประเมิน ตอ้งปรับปรุง โดยมีประเดน็พิจารณาสาํคญั คือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่มีผลงานวิจยั 
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ 

4. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  
ผลการประเมิน ตอ้งปรับปรุง โดยมีประเดน็พิจารณาสาํคญั คือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่มีผลงานวิจยั 
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ 

5. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 
ผลการประเมิน ตอ้งปรับปรุง โดยมีประเดน็พิจารณาสาํคญั คือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่มีผลงานวิจยั 
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ 

6. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหาร 
งานยติุธรรม ผลการประเมิน ตอ้งปรับปรุง โดยมีประเดน็พจิารณาสาํคญั คือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่มี
ผลงานวิจยั ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ 

ทั้งน้ี สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บการประเมิน สามารถทกัทว้งผลการประเมินในแต่ละ
หลกัสูตรโดยตอ้งเป็นขอ้มูลสภาพจริง ณ วนัท่ีตรวจประเมินไดภ้ายในเวลา 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต ไดข้อทกัทว้งผลการประเมินของหลกัสูตรดงักล่าว
ขา้งตน้ ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไดด้าํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรเม่ือปี  พ.ศ.  
2553 โดยไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2553  และ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรั้บทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(2)/9738 ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553  ซ่ึงการ
รับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรฯ ดงักล่าว ทางสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มิไดท้กัทว้ง
ในเร่ืองผลงานวิจยัแต่อยา่งใด มหาวิทยาลยัจึงถือว่าแนวปฏิบติัดงักล่าวเป็นแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และแสดง
ให้เห็นว่าหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548   

2. เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 9.1.1  ระบุว่า 
“อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั 
จาํนวนอยา่งนอ้ย 3  คน”  ซ่ึงมิได้มีการระบุเร่ืองงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่อย่างใด แต่ทาง
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สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะอา้งว่า ไดมี้คาํช้ีแจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 แจง้ใหท้ราบแลว้นั้น มหาวิทยาลยักาํลงั
เร่งดาํเนินการให้เป็นไปตามแนวทางบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แต่
การแจง้ใหท้ราบในเดือนธนัวาคม และมาประเมินหลกัสูตรในเดือนกมุภาพนัธ์ และแจง้ผลประเมินไม่ผา่น
เน่ืองจากอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่มีผลงานวิจยั มหาวิทยาลยัจึงเห็นว่าเป็นการพิจารณาไม่ชอบตามแนว
ปฏิบติัท่ีดีในการส่งเสริมการจดัการศึกษา ทั้งๆท่ีผา่นมากส็ามารถดาํเนินการได ้ดงันั้นจึงควรใหร้ะยะเวลา
กบัมหาวิทยาลยัต่างๆในการปรับใหเ้ป็นไปตามแนวทางบริหารเกณฑใ์หม่  

กรณีการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งนั้น มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการในทุกเร่ือง

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลยัไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวก ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานีให้มี

ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ หอ้งประชุม ห้องประชุมกลุ่มยอ่ย ห้องสมุด และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซ่ึง

เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าในท่ีตั้ง โดยในแต่ละส่วนลว้นเป็นส่วนสาํคญัในการ

จดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การนาํเร่ืองงานวิจยัของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพียงอย่างเดียวมาเป็น

ประเด็นในการพิจารณาว่าหลกัสูตรไม่ผ่าน โดยท่ีผ่านมาสามารถจดัการเรียนการสอนได้ตลอด   ซ่ึง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ก็ยงัไม่มี

ประกาศแกไ้ขแต่อยา่งใด   

 มหาวิทยาลยัรังสิต  จึงขอทกัทว้งผลประเมินหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ท่ี
ระบุผลประเมินว่าไม่ผ่าน โดยมีประเด็นพิจารณาท่ีสําคญัคือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่มีประสบการณ์
ด้านการวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการรับปริญญา ไม่ชอบตามแนวปฏิบัติท่ีดีในการส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
 สาํหรับผลประเมินหลกัสูตรอีก 4 หลกัสูตรคือ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการ
ต่างประเทศ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และหลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ผลการประเมินตอ้ง
ปรับปรุง ภายใน 1 ภาคการศึกษา โดยมีประเด็นพิจารณาท่ีสําคญัคือ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่มี
ผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ มหาวิทยาลยัรังสิต ขอให้สํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงระบุเพียง
ตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา แต่อย่างไรก็ตามไดมี้คาํ
ช้ีแจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2554 ไดใ้ห้คาํนิยามเพ่ิมเติมคาํว่า “ประสบการณ์ดา้นการทาํวิจยั”  แต่การแจง้ให้ทราบในเดือนธนัวาคม 
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และมาประเมินหลกัสูตรในเดือนกุมภาพนัธ์ และแจง้ผลประเมิน ตอ้งปรับปรุง  เน่ืองจากอาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตรไม่มีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารท่ี สกอ. ยอมรับ มหาวิทยาลยัจึงเห็นว่าเป็นการพิจารณา
ไม่ชอบตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการส่งเสริมการจดัการศึกษา และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 อน่ึง  มหาวิทยาลยัรังสิตเห็นว่าคาํช้ีแจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีจะทาํใหก้ารจดัการ
เรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   แต่ควรจะต้องให้ระยะเวลาในการปรับตวัก่อนจะทาํการประเมิน   
อยา่งนอ้ย  1 ปีการศึกษาเป็นอยา่งตํ่า  เพราะการกาํหนดให้ผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง
วิชาการ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในศาสตร์นั้นๆ ในความเป็นจริงระยะเวลาท่ีแจง้ใหท้ราบจนถึงระยะเวลาประเมิน
นั้นสั้นเกินกวา่ท่ีจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์ ไดท้นั   
 
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 ้   

  
ข้อเสนอ 

เห็นควรพิจารณา การรายงานผลการตรวจประเมินการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
ของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีไดรั้บการตรวจประเมิน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี    
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ท่ีมหาวทิยาลยั ได้ทาํหนังสือทักท้วงผลการประเมนิของหลกัสูตร 
ดังกล่าวข้างต้น ไปยงัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทําหนังสือทักท้วงผลการ

ประเมินการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี   
จํานวน 6 หลกัสูตร ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งนี้ ที่ประชุมยัง
ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการทําหนังสือเพิ่มเติมไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพือ่พจิารณาเกีย่วกบัประเดน็ดงัต่อไปนี ้
1. ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายระยะเวลาการทาํผลงานวจิัย

ของอาจารย์ประจําหลกัสูตร จากที่กาํหนดภายใน 1 ภาคการศึกษา  เป็น ภายใน 
1 ปีการศึกษา 

2. ควรอนุโลมในกรณทีีอ่าจารย์ประจาํทีมี่ผลงานวจัิย และมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการทําวิจัย แต่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับ 
เน่ืองจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในข้อ 9.1 ระบุเพียงว่า อาจารย์ประจําต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพือ่รับ
ปริญญา    

 
3.21   เร่ือง  ขออนุมตัค่ิาหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีข่อเปิดดาํเนินการใหม่ 

 
คาํขอ 
 

 มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงคข์ออนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิด
ดาํเนินการใหม่ ดงัน้ี 
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หลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1.  หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
196,000.00 
392,000.00 

 
 

 ในการขออนุมัติปรับค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสูตรดงักล่าวข้างต้น  ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2555 วนัพุธท่ี  15 สิงหาคม
2555  เรียบร้อยแลว้ 
  
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบการขออนุมตัิค่าหน่วยกติ   หลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 
 (หลกัสูตรนานาชาต)ิ   ส่วนหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ   สาขาวชิาการตลาด
ระหว่างประเทศ และอ-ีบิสซิเนส  และ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน ขอให้
ถอนวาระออกไปก่อน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.22   เร่ือง   ขออนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากติติมศักดิ์ 
 
คาํขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองดว้ย มหาวิทยาลยัรังสิต  มีความประสงคม์อบปริญญากิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ
ซ่ึงใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  จนเป็นท่ีประจักษ์ว่าได้ทาํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดี
เพียบพร้อมสมบูรณ์และเป็นประโยชนย์ิง่แก่ประเทศชาติ 
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 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต  จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญา
กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 1.  ศาสตราจารย ์ดร.ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช  ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ์นพ. เฉลิม วราวิทย ์  กรรมการ 
 3.  ดร.มนสัพาสน ์ ชูโต    กรรมการ 
 4.  ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ   กรรมการ 
 5.  ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั  กรรมการ 
 6.  คณบดีวิทยาลยั / คณะ / สถาบนั  กรรมการ 
 7.  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งน้ี ในลาํดบัท่ี 6 เป็นคณบดีวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั ท่ีเสนอผูท้รงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรั้บ
ปริญญากิตติมศกัด์ิ 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 กฎกระทรวง เ ร่ือง กําหนดชั้ น สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศกัด์ิ ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ขอ้ 5  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง
ข้ึนคณะหน่ึง มีจาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั จาํนวนสามคน 
(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จาํนวนสองคน 
(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัจากสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

จาํนวนหน่ึงคน 
ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  ตาม
รายนามดงักล่าวขา้งตน้ 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
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ระเบยีบวาระที ่4  เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการ 

พจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงนิของ 
มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1   เร่ือง   การพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปีการศึกษา 2554 
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นายวรเจตน ์ทิชินพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4699  
ของสาํนกังานสอบบญัชีวินยั   เป็นผูส้อบบญัชี   งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)   งบรายไดค่้าใชจ่้ายและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2554  นั้น 
จากผลการตรวจสอบงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายไดค่้าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุน
สะสม กองทุนต่างๆ  ประจาํปีการศึกษา 2554  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  
 
1.   งบดุลรวม (งบแสดงฐานะการเงินรวม) ณ วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2555    ประกอบดว้ย  

                           (บาท) 
 1.1 สินทรัพยร์วม              5,307,549,158.36  
1.2 หน้ีสินและเงินกองทุน 
      1.2.1 หน้ีสิน 1,747,923,708.28 
      1.2.2 เงินกองทุน 
               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    
               ทุนสะสม       3,509,625,450.08   3,559,625,450.08 
รวม                            5,307,549,158.36 
   
2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  พฤษภาคม  2555 
       
รายไดร้วม       2,882,526,758.25 
ค่าใชจ่้ายรวม      2,671,448,183.10 
รายไดสู้งกว่ารายจ่ายรวมประจาํปี  211,078,575.15 
(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2554) 
     

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบยีบวาระด้านงบประมาณและการเงนิ 

  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิงบการเงินประจาํปีการศึกษา 2554  ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
4.2   เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาต 
 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 
มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดี

เสนอสภาสถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 
(1) ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกว่าค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน

อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 
(2)       ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนั

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชนใ์หผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 
ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ 
 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินฯ เพ่ือโปรดพิจารณา ดงัน้ี 
 
ตาม (1) ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกว่าค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน 

อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 
            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายประจาํปี          678,881,223.35 
โอนเงินเพือ่ไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 
       

ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ  
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชนใ์หผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยให้
มียอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ    
      (บาท)  
กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                678,881,223.35 
การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือใหก้องทุนต่างๆ             ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60    407,328,734.01 
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2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชนใ์หผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละ 30           203,664,367.01 
3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10      67,888,122.34 

 
1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือใหก้องทุนต่าง ๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60           407,328,734.01 
 

 สดัส่วน  ยอดจดัสรร 
กองทุนสินทรัพยถ์าวร 36.82%  250,000,000 
กองทุนวิจยั 2.21%  15,000,000 
กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 2.95%  20,000,000 
กองทุนพฒันาบุคลากร 3.24%  22,000,000 
กองทุนสงเคราะห์ 32.41%  220,000,000 
กองทุนคงเงินตน้ 0.15%  1,000,000 
รวม 77.78%  528,000,000 

 
2.จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชนใ์หผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30           203,664,367.01 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต     ร้อยละ  11.05          75,000,000.00 
                 
 
3.คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10          67,888,122.34 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป         ร้อยละ  11.18           75,881,223.35  
 
ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบยีบวาระด้านงบประมาณและการเงนิ 

  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับ
ใบอนุญาต  ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
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4.3   เร่ือง   การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจาํปีการศึกษา 2555 
 

 พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      
 มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 
เอกชนประจาํปีทุกปี       
  

 ทางมหาวิทยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   
  

นายวรเจตน์  ทชิินพงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4699 
   สาํนกังานสอบบญัชีวินยั  
   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  
   ถนนสุขมุวิท ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง  
   จงัหวดัชลบุรี 20130 
   อตัราค่าตอบแทนปีละ  60,000  บาท 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบยีบวาระด้านงบประมาณและการเงนิ 

   ทีป่ระชุมมมีติอนุมัตแิต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจาํปีการศึกษา 2555    ตามท่ี
มหาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมมีติอนุมัต ิ
  ทั้งนี ้ศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ิอาภาภิรม  ในฐานะกรรมการพจิารณางบประมาณและงบ
การเงนิของมหาวทิยาลยั ได้ให้ข้อสังเกตเพิม่เตมิดงันี ้

1.  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและงบการเงนิ ได้รับรองงบการเงนิประจาํปี 
การศึกษา 2554  โดยไม่มีข้อสังเกตใดๆ 

2.  พจิารณาจากทรัพย์สิน ถอืว่ามหาวทิยาลยัรังสิตเป็นมหาวทิยาลยัทีม่ขีนาดใหญ่ 
พอสมควร 

3. ผลประกอบการ อยู่ในเกณฑ์ดี 
4. ทุกกองทุนอยู่ในฐานะทีด่ ีไม่มตีดิลบ ถอืว่ามกีารบริหารจดัการทีด่ ี
5. การจดัสรรให้ผู้รับใบอนุญาตน้อย คอื ร้อยละ 11 จากท่ีสามารถจัดสรรได้ไม่เกนิ 

ร้อยละ 30  จงึขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตไว้ ณ ทีนี่ ้
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ระเบยีบวาระที ่   5 เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต(ผ่านการพจิารณา 
จากคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวทิยาลยัรังสิต
เรียบร้อยแล้ว) 
 

5.1   เร่ือง   ขออนุมตัิตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

คาํขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอตาํแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม
คร้ังท่ี 2/2555  วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555   ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ของผูข้อตาํแหน่งทางวิชาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
  2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม  
และจรรยาบรรณ     ของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาอายรุศาสตร์      ของ  
นพ.อุดม  ไกรฤทธิชยั  ประเมินผลใหผ้่านได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการ   การอุดมศึกษา 

2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรม 
 และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาอายรุศาสตร์  ของ  นพ.เฉลิมรัฐ  
บญัชรเทวกลุ ประเมินผลใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา    

2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรม  
และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  ของ  
นพ.สุรศกัด์ิ  เกา้เอ้ียน   ในการประชุมวนัท่ี 6 สิงหาคม 2555   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั เน่ืองจากผลงาน
มีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2555  วนัท่ี  28 สิงหาคม 2555  ไดพิ้จารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือทาํหนา้ท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ   จริยธรรม   และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการ  จาํนวน  2 คน  ดงัน้ี 
 -  นพ.อุดม  ไกรฤทธิชยั     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
 -  นพ.เฉลิมรัฐ  บญัชรเทวกลุ  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน   
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
และถอดถอน   รองศาสตราจารย  ์  รองศาสตราจารยพ์ ิเศษ    ผู ช้ ่วยศาสตราจารย  ์และผู ช้ ่วย
ศาสตราจารยพิ์เศษ” 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการแต่งตั้ งอาจารย  ์2 คน    ดาํรงตาํแหน่ง              
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 2 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  และเสนอเร่ืองเพ่ือรายงานให้สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
ระเบยีบวาระที ่  6 เร่ือง   อืน่ๆ 
6.1   เร่ือง   รายงานผลการตดิตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต  

ประจาํปีการศึกษา 2554 
คาํขอ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  ขอเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2554  
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ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลยั
รังสิต เม่ือวนัท่ี 18  มกราคม  2554  นั้น  คณะกรรมการไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลยัรังสิต ตามกระบวนการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จึงขอนาํเสนอรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2554 ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้าํหนดกรอบการดาํเนินงานดา้นการตรวจสอบของ 
มหาวิทยาลยัรังสิต เป็น 4 ดา้น คือ  

 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
 การควบคุมภายใน (Internal Control) 
 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 การตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit) 
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั ไดร้ะบุ 7 ความเส่ียงหลกัของ 

มหาวิทยาลยัในปี 2554 ไดแ้ก่ 
 ดา้นงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
 ดา้นทกัษะภาษาองักฤษ / ต่างประเทศของนกัศึกษา 
 ดา้นอาจารยด์าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ / คุณวฒิุปริญญาเอก 
 ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาและบุคลากร 
 ดา้นการรักษาสภาพทางการเงินท่ีมัน่คง 
 ดา้นภาวะนํ้าท่วม 
 ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นภายใน และบริเวณใกลเ้คียงมหาวิทยาลยัรังสิต 

โดยคณะกรรมการไดต้รวจสอบการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน  คณะวิชา จาํนวน 31 คณะ (คิดเป็นร้อยละ 
100)  และฝ่ายต่างๆ 6 ฝ่ายจาก 8 ฝ่าย (คิดเป็นร้อยละ 75)  และมีขอ้เสนอแนะทั้ง  7 ดา้น 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

 ทั้งน้ี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั  ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดช้ี้แจงเพิม่เติมวา่ ภาพรวมของมหาวิทยาลยัเป็นท่ีน่าพอใจ  โดยมีประเดน็ท่ีควรสนใจ  2 เร่ือง 
คือ 

1. ดา้นภาวะนํ้าท่วม ดว้ยไม่มีการประกนัอุทกภยัในปีการศึกษา 2555 (เน่ืองจากบริษทั 
เดิมไม่ยอมรับประกนั)  จึงตอ้งสร้างความมัน่ใจวา่สามารถกาํหนดมาตรการป้องกนั หรือรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งเขม้งวด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ระบบวิธีการประเมินการปฏิบติังาน ยงัมีความแตกต่างกนัในคณะต่างๆ  จึงควร 
พิจารณาปรับปรุง  รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดีดว้ย 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติั ผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัรังสิต  
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 
 
6.2   เร่ือง   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวทิยาลยั   

ประจาํปีการศึกษา 2554 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
มหาวิทยาลยั  ประจาํปีการศึกษา 2554  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

เปรียบเทยีบผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 

ระดับสถาบัน 
คะแนน สกอ. (24 ตัวบ่งช้ี) 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

มหาวิทยาลยัรังสิต 4.75 (ดีมาก) 4.74 (ดีมาก) 
  

ที ่ ระดับคณะ / วทิยาลยั / สถาบัน 
คะแนน สกอ. (24 ตัวบ่งช้ี) 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

1 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 4.86 4.77 

2 คณะเภสชัศาสตร์ 4.40 4.67 

3 คณะพยาบาลศาสตร์ 4.30 4.54 

4 คณะเทคนิคการแพทย ์ 4.81 4.83 

5 คณะกายภาพบาํบดั 4.25 4.40 

6 คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 4.70 4.77 

7 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 4.32 4.45 

8 คณะทศันมาตรศาสตร์ 4.42 3.87 

9 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.53 4.62 
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10 คณะวิทยาศาสตร์ 4.74 4.83 

11 คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 4.24 4.88 

12 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 4.50 4.60 

13 สถาบนัการบิน 4.36 4.47 

14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.50 4.60 

15 คณะบริหารธุรกิจ 4.35 4.67 

16 คณะบญัชี 4.78 4.89 

17 คณะเศรษฐศาสตร์ 4.67 4.66 

18 คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 4.67 4.25 

19 สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 4.13 4.54 

20 วิทยาลยันานาชาติ 4.50 4.29 

21 สถาบนั Chinese Business School 4.51 3.92 
22 คณะศิลปะและการออกแบบ 4.47 4.76 

23 วิทยาลยัดนตรี 4.32 4.54 

24 คณะ Digital Art 4.02 4.64 
25 คณะนิเทศศาสตร์ 4.23 4.72 

26 คณะศิลปศาสตร์ 4.40 4.41 

27 คณะนิติศาสตร์ 4.29 4.18 

28 วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 4.43 4.59 

29 สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 4.05 4.26 

30 คณะศึกษาศาสตร์ 4.71 4.81 

31 วิทยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ - 4.13 

  
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรเพ่ือโปรดทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวิทยาลยั 
ประจาํปีการศึกษา 2554   ของมหาวิทยาลยัรังสิต 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตรัิบทราบ 
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6.3   เร่ือง   แต่งตั้งรองอธิการบดฝ่ีายบริหาร 
 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 
 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยนายอาํนวยวฒิุ  สาระศาลิน  ไดข้อลาออกจากตาํแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต จึงไดแ้ต่งตั้ง รองศาสตราจารยว์ิสูตร  จิระดาํเกิง  ดาํรงตาํแหน่ง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  แทน  ตั้งแต่วนัท่ี  1  สิงหาคม  2555 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   
มาตรา 34   ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควมคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง..... 
  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง
เทียบเท่า 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีดงักล่าวขา้งตน้ 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ 
 
6.4   เร่ือง   แต่งตั้งรองอธิการบดฝ่ีายการต่างประเทศ 
 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยปัจจุบนัมหาวิทยาลยัรังสิต   จาํเป็นตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัมหาวทิยาลยั 
สถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ ทัว่โลกมากข้ึนในทุกดา้น เพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามนโยบายและการ
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัในต่างประเทศ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลยัรังสิต จึงไดแ้ต่งตั้ง ดร.จิตริยา  ป่ินทอง  ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ   
ตั้งแต่วนัท่ี  6  กนัยายน 2555 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1.  พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550   
มาตรา 34   ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควมคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง..... 
  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง
เทียบเท่า 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีดงักล่าวขา้งตน้ 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ 
 
6.5    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 3  
  ปีการศึกษา  2554      

 

คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  3 ปีการศึกษา 2554   จาํนวน 21 คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  21  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
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คณะ ภาคการศึกษาที ่3/2554 
1.  คณะบริหารธุรกิจ 1 
2.  คณะนิเทศศาสตร์ 1 
3.  วิทยาลยันานาชาติ 19 

รวม 21 
 

 
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  จาํนวน  21  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
6.6    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 3 
  ปีการศึกษา  2554 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2554  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  92    คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  92    คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่
3/2554 

ภาคการศึกษาที ่
1/2555 

รวม 

1. สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

1 16 17 

2. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ - 1 1 
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 23 23 
4. สาขาวิชานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ - 7 7 
5. สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ - 23 23 
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - 1 1 
7. สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง - 10 10 
8. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม - 1 1 
9. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - 1 1 
10. สาขาวิชาการทตูและการต่างประเทศ - 1 1 
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต - 2 2 
12. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ - 1 1 
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2 2 
14. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ - 1 1 
15. สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 1 1 

รวม 1 91 92 

    
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี  3  
ปีการศึกษา 2554  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  92 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
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6.7    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 1  
  ปีการศึกษา  2555      
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555   จาํนวน  4  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  4  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2555 
1.  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
2.  สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 3 

รวม 4 
 

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

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  4  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 

เลกิประชุมเวลา    19.50 น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 


