
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2555 

วนัพุธที ่  21  พฤศจกิายน  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. ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
10. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
11. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์    กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
14. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 
1. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 
2. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.ทศพร  ศิริสมัพนัธ์  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. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
8. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
9. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัน์พรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวิชาการ 
10. นายวฒิุพล  อินทรเทวี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ 
12. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
เร่ิมประชุมเวลา 17.50 น. 
 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
 ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิตคร้ังน้ี  เป็น
การประชุมคร้ังสุดทา้ยของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั  ซ่ึงจะครบวาระ 4 ปี  ในวนัท่ี  27  ธนัวาคม  2555 
 ในการน้ี  อธิการบดี  ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบวา่  มหาวิทยาลยัไดรั้บพระราชทานผลไม้
แอปเป้ิล จาก สมเดจ็พระราชาธิบดีแห่งภูฏาน  มหาวิทยาลยัจึงขอมอบแด่กรรมการสภามหาวิทยาลยัทุก
ท่านไว ้  ณ ท่ีน้ี  นอกจากน้ีไดม้อบหนงัสือ “Tronsa Penlop Scholarships” ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัรังสิต นกัศึกษาทุนจากภูฏานไดร่้วมกนัเขียนข้ึน ทั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นเดก็นกัเรียนยากจนโดยมี 
เน้ือหาเป็นภาษาองักฤษ แสดงความสาํนึกต่อประเทศชาติและต่อพระมหากษตัริยข์องพวกเขาดว้ยภาษาร้อยแกว้  
และร้อยกรองท่ีมีความสละสลวย  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัพิมพแ์ละแจกจ่ายแก่ผูรั้บผดิชอบการศึกษาของไทย 
และขอมอบแด่กรรมการสภาทุกท่าน ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
1.2 เร่ือง  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาที ่1   

ปีการศึกษา 2555   (มติเวยีน   คร้ังที ่6/2555) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้ง
ออกหลกัฐานรับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพ่ือนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้
ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ    และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน    หรือศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  8   คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 
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จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะทันตแพทยศาสตร์   ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2555  

ลาํดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกลุ 
1 490247 นทพ. ต่อพล                       พงศท์ยากร 
2 494799 นทพ. ณฐัพล                       เรละมนั 
3 494933 นทพ. ชณิภรณ์                    กมัปนากร 
4 496021 นทพ. เจสัน                         เคียงสุนทรา 
5 496090 นทพ. ปณฎัฐา                     พฒันปัญจกลุ 
6 496304 นทพ. ธนพล                       ธีระพงษพ์นัธ์ 
7 496306 นทพ. ธญัญา                       ผาณิตพจมาน 
8 496429 นทพ. ณฐัพชัร์                     พรกลุวิไล 

 

ข้อเสนอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 6/2555    เร่ือง  ขออนุมติัการให ้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2555   ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมตัติามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ   ณ วนัที ่ 31  ตุลาคม  2555 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.3 เร่ือง  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1   

ปีการศึกษา 2555  (มติเวยีน   คร้ังที ่7/2555) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้ง
ออกหลกัฐานรับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพ่ือนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้
ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ    และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน    หรือศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  26   คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 
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จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะเภสัชศาสตรบัณฑติ ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2555  

ลาํดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกลุ 
1 460015 นาย สุเมธ                          ศรีภูธร 
2 480022 นาย สถิร                            สดใสญาติ 
3 482007 นางสาว จุฑามาศ                เช้ือบณัฑิต 
4 483092 นางสาว อรุณี                      จิววฒิุพงค ์
5 484018 นางสาว จิรวรรณ                ตรีเขม้ 
6 493390 นางสาว กนัตา                    ปิยะวงศ ์
7 495783 นางสาว กมลทิพย ์              ชูทอง 
8 496441 นาย ทิพทัธ์                          จนัทนา 
9 496478 นางสาว วนัวสิาข ์                อิสรภาพ 
10 496517 นางสาว มณัฑนา                  บุญไตรย ์
11 496595 นางสาว นฤภรณ์                   อ่อนดี 
12 496648 นางสาว พชัยา                       สุขสมศรี 
13 496688 นางสาว ยภุาพร                     ศรีบุรัมย ์
14 496958 นางสาว ทิพยว์รรณ               วอ่งไว 
15 496964 นางสาว อานีซ๊ะ                     กาจิ 
16 503903 นางสาว ปุณณวีย ์                  หวงัศุภกิจโกศล 
17 504392 นาย ชยัวฒัน ์                          เสียงสิริศกัด์ิ 
18 504463 นาย โฆสิต                             อารีประเสริฐกลุ 
19 504482 นาย นทักานต ์                        คงธรรม 
20 504596 นาย อดุลย ์                              บือแน 
21 504639 นาย ชาติบณัฑิต                      เกิดสุข 
22 504776 นาย บรรพต                            สมใจ 
23 504869 นาย จกัรพนัธ์                           เงินแสนเพียร 
24 504917 นางสาว สุจินตนา                    สูงสวา่ง 
25 504969 นางสาว กาญจนศิริ                  บวัโฮม 
26 505080 นาย ดาํรงศกัด์ิ                          ยงพศิาลภพ 
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ข้อเสนอ 
จึงขอเรียนเสนอมติเวียน   คร้ังท่ี 7/2555     เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จ 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2555   ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลยั  
เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมตัติามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ   ณ วนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2555 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 2  เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   
    คร้ังที ่3/2555  วนัพุธที ่  19  กนัยายน  2555 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

คร้ังที ่3/2555  โดยไม่มกีารแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที ่3  เร่ือง ประจาํทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
   ระเบยีบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมตัิแก้ไขระเบียบมหาวทิยาลยัรังสิต  ว่าด้วย  รางวลัอาจารย์ดเีด่น 
มหาวทิยาลยัรังสิต (ฉบับที ่1) พ.ศ. 2555 

         

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย  รางวลัอาจารย์

ดีเด่น มหาวิทยาลยัรังสิต (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2555 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย  รางวลั
อาจารยดี์เด่น มหาวิทยาลยัรังสิต (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2555  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนั ในหวัขอ้ การแบ่ง
ประเภทอาจารยดี์เด่น คุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับรางวลั การพิจารณาเสนอผูท่ี้สมควรไดรั้บ
รางวลั และรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่อาจารยดี์เด่น โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัแกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยัรังสิตว่า ดว้ย รางวลัอาจารยดี์เด่นมหาวิทยาลยั 

รังสิต (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2555ไดผ้า่นการพจิารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ในการประชุม คร้ังท่ี  7/2555  วนัท่ี  3 ตุลาคม 2555 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขระเบียบมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าดว้ย  รางวลัอาจารยดี์เด่น 

มหาวิทยาลยัรังสิต (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2555 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมตัิเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.2.1 เร่ือง หลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติ (หลกัสูตรนานาชาติ)   
   สาขาวชิาสุขภาพระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ 
คาํขอ 
   มหาวิทยาลัย รัง สิต  ขออนุมัติ เ ปิดดํา เ นินการและให้การ รับรองหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)     สาขาวิชาสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ 
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2. มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  
 2.1 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพระหวา่งประเทศ  

2.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความซบัซอ้นของประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพ 
 ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส   

2.3 ตระหนกัถึงคุณค่าของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นวิถีท่ีนาํสู่การแกปั้ญหาสุขภาพ 
 และสวสัดิภาพของประชากรโลก  

 2.4 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของบุคลากรทางดา้นสุขภาพใน 
  ฐานะท่ีเป็นผูส้นบัสนุนความเท่าเทียมกนัทางดา้นสุขภาพและสวสัดิภาพ 
  ของบุคลากรโลก    

 2.5 มีทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ หาแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  กบัสถานการณ์ต่างๆ  โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้จากทฤษฏี 
 2.6 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้วิชาชีพดา้นสุขภาพ ท่ีไดรั้บในสถานการณ์ 
  แวดลอ้มท่ี แตกต่างจากของตน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมพนูสมรรถนะทางดา้น 
  วฒันธรรม 

  

    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา   

หมวดวิชาบงัคบั - 30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก -  -   หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

 
  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 5 คน  โดยจะ
รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 50 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 : 10    
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้า่นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัพุธท่ี  10 ตุลาคม 2555    
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2555   
   จากการตรวจสอบพบว่า  การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิต หลกันานาชาติ สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ 
เพ่ือนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดงันี ้
   1. หลักสูตรที่เสนอมายังขาดประเด็นสําคัญเร่ือง การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม
โรคติดต่อ และ  Primary Health Management   
   2. เพิม่สาระสําคญั เกีย่วกบั Health System Research และเกีย่วกบัเร่ืองกฎหมาย
พเิศษ โดยกาํหนดเป็นรายวชิาแยกจากกนั  2 รายวชิา  
   3. รายวิชา DIH 507 สุขภาพโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2  คาํอธิบายรายวิชา
เขียนไว้กว้างเกนิไป  ควรเขยีนเป็นหัวข้อเพือ่ให้เข้าใจว่าจะสอนอะไร    
   4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษ
ให้ความหมายตรงกนั  ดงันี ้
    -    DIH 506 สุขภาพโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1    เช่น “ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน” กบั “public and private health perspectives.” 
    -  DIH 501  สุขภาพระหว่างประเทศ 1  เช่น  “พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สุขภาพ” กบั “health seeking behaviors.”  
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   5. รายวชิา DIH 504  ระบบบริการสุขภาพเชิงเปรียบเทียบ 1 และ DIH 505 ระบบ
บริการสุขภาพเชิงเปรียบเทยีบ 2  ควรนําเร่ืองพืน้ฐานสุขภาพของประเทศไทยเข้าไปด้วย 
   6. การเขียนข้อ 11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ควร
เขียนถงึบริบทของไทย และการเข้าสู่อาเซียน 
   7. ขอให้ปรับเนือ้หาวชิาให้มจุีดเด่น 
   8. ขอให้แก้ไขช่ือสาขาวชิา จาก  “การสุขภาพระหว่างประเทศ” เป็น “สุขภาพระหว่าง
ประเทศ” 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ และมข้ีอเสนอแนะเพิม่เตมิว่า เร่ือง Global Health ขณะนีม้ี
ความตื่นตวัมาก  มหาวทิยาลยัมหิดลและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์กก็าํลงัเร่ิมต้นเร่ืองนี ้  ในกระทรวง
สาธารณสุขกม็ผู้ีรู้ด้านนีอ้ยู่มาก  ซ่ึงมหาวิทยาลยัควรได้เชิญมาเป็นอาจารย์พเิศษของหลกัสูตร 
 
3.2.2 เร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสังคม   
 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสงัคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 
        

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสังคม (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพ่ือให้บณัฑิตมีความรู้ ความสามารถในการศึกษา คน้ควา้ คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ดว้ยหลกัวิชาการทางดา้นการพฒันาสังคม  โดยนาํแนวคิดทางดา้นการบริหารงานพฒันา และ
ศาสตร์อ่ืนๆ บูรณาการอยา่งเป็นสหวิทยาการ  

1.2 เพ่ือให้บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีสติปัญญา มีความรอบรู้แบบรอบดา้น มีวุฒิภาวะ 
ทั้งทางอารมณ์และจิตสาํนึก มีวิสัยทศัน์ มีจินตนาการสร้างสรรค ์ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการเขา้ใจความเป็น
จริงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 2.   โครงสร้างหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 

 

 
  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  7  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท  7  คน โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 40  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  5.7   
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 

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

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพฒันาสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยันวตักรรมสังคม  ไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัพฤหสับดี ท่ี 20 กนัยายน 2555   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2555   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรที่เสนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ               96 หน่วยกติ 

- วิชาชีพ-บงัคบั  51 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-เลือก  45 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เพ่ือนาํเสนอต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี ้
   1. เน่ืองจากหลักสูตรนี้ คล้ายกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ นําทาง
สังคม ธุรกิจและการเมือง และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ดังน้ันควรจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาท่ี
เรียนร่วมกนัหลายๆ วชิา เพือ่ให้เป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย 
   2. ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา  มีบางข้อที่เขียนไม่ถูกต้อง 
เช่น  ข้อ 8.3 ผู้ประกอบการทางสังคม  ข้อ 8.7 นักพัฒนาเอกชน (NGOs)  หมายถึงอะไร   และ ข้อ 8.1 
ข้าราชการและพนักงานของรัฐน้ัน    ทุกหลกัสูตรสามารถทาํงานนีไ้ด้  การเขียนที่ถูกต้อง ต้องสามารถอ่าน
แล้วเข้าใจได้  ว่าทําหน้าที่อะไร ในตําแหน่งอะไร   และ ข้อ 8.5 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน  ที่ระบุ
มาน้ัน  ในหลักสูตรยังไม่มีรายวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผน ดังน้ัน อาชีพที่เขียนมาใน
หลกัสูตรต้องมรีายวิชารองรับด้วย 
   3. ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ข้อความที่เขียน
มาน้ันยงัแคบไปควรเพิ่มเติมเร่ืองเกีย่วกับอาเซียนด้วย  และการเขียนต้องตอบสนอง ข้อ 11.1 สถานการณ์
หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
   4. ข้อ 12...2 หน้า 4 บรรทัดที่ 5  คําว่า “.. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและออกแบบการ
พฒันาสังคมอย่างสมดุลและยัง่ยนื”  น้ัน ไม่มีวชิาทีก่ล่าวถงึในหลกัสูตร 
   5. ข้อ 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ต้องมาเรียน  ให้ตัดคาํว่า “ต้องมาเรียน” ออก 
   6. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา จาก   SDA 114  การบริหารจดัการการพฒันา  เป็น   
SDA 114  การบริหารการพฒันา 
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   7. รายวิชา PSL 311 การพัฒนาตนเอง  ควรเพิ่มการเรียนรู้ในเร่ือง  ปัญญาการ
นําเสนอ การส่ือสาร  การวางแผนชีวติและครอบครัว  เข้าไปในเนือ้หาวชิาด้วย    
   8. รายวชิา SOI 242 การวจัิยทางสังคมศาสตร์  เนือ้หาวชิาไม่ได้กล่าวถงึความรู้ด้านสถติ ิ
   9. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษให้
มคีวามหมายตรงกนั  เช่น รายวชิา SDA 234 คอร์รัปชันศึกษา  และ SDA 235 การบริหารจดัการภัยพบัิติ 
   10.  การเขียนคาํอธิบายรายวชิาควรเขียนให้เป็น Topic มากขึน้ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ และได้ให้ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิว่า ปัจจุบันกจิกรรมการพฒันา
สังคมมมีาก แต่เงนิทุนทีจ่ะใช้ดําเนินการมจีาํกดั  จงึเกดิแนวคดิ เร่ือง Social Enterprise คอืสร้างธุรกจิท่ี
เลีย้งตัวเองได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตวัอย่างเช่น ในประเทศองักฤษ ซ่ึงมคีวามเหลือ่มลํา้ทาง
เศรษฐกจิมาก   กม็ธุีรกจิแบบนีอ้ยู่กว่า  8 หมืน่องค์กร  เช่น ทาํ Street Newspaper ให้คนจน  คนจรจดั
ช่วยขาย ทาํให้เกดิรายได้และช่วยลดอาชญากรรม 
 
3.2.3 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ  สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร   
  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการบริการ 
        

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิด
ดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบททางวฒันธรรมไทย 

1.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการ
ประกอบอาหาร และ การบริการ มีความสามารถในการปฏิบติังานและบริหารจดัการเทียบเท่ามาตรฐาน
สมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 

1.3 มีทกัษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแกไ้ขปัญหา สร้างนวตักรรม
โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้จากทฤษฎี รวมถึงมีวิจารณญาณอยา่งเหมาะสมเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ 
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1.4 มีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายในและภายนอก สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
เหมาะสม อีกทั้งการพฒันาตนเองดา้นความรู้และทกัษะวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

1.5 มีประสิทธิภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้
อยา่งนอ้ย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถส่ือสารขา้มวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ในการ
ประมวลและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการวางแผน การจดัการ และการพฒันา 

 2.   โครงสร้างหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 1 คน ระดบั
ปริญญาโท  4  คน และระดบัปริญญาตรี 1 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 60  คน อตัราส่วนอาจารย์
ประจาํต่อนกัศึกษา  1 :  10   
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 

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

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ               105 หน่วยกติ 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพ                 75 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-บงัคบั  45 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 
- วิชาเลือกทางภาษา  15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัพุธท่ี 10 ตุลาคม 2555   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2555   
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการบริการ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการ เพ่ือนาํเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ
หลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี ้
   1. ทางหลักสูตรควรมีหลักเกณฑ์การประเมินผล และวิธีการทดสอบที่ชัดเจน
สําหรับนักศึกษา 
   2. ในหลักสูตรมีบางรายวิชาใช้คําว่า “Arts” และบางรายวิชาใช้คําว่า “Principle” 
ควรแก้ไขโดยเลอืกใช้คาํใดคาํหน่ึงให้เหมอืนกนัท้ังหลกัสูตร 
   3. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษ
ให้มคีวามหมายตรงกนั 
   4. ทางหลักสูตรควรจัดให้นักศึกษาเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาํอาหารเพิม่เตมิ 
   5. ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิ “วด. ท.” ของอาจารย์ยิง่ศักดิ์ ว่าพมิพ์ถูกต้องหรือไม่ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ โดยอธิการบดไีด้อธิบายเพิม่เตมิว่า หลกัสูตรนีถ้้าเทียบกบั
ต่างประเทศจะเป็น Chef School ไม่ใช่โภชนาการ สามารถเรียนได้ถงึระดบัปริญญาตรี  ครอบคลุมความรู้
เร่ืองการประกอบอาหารหลายชาติและเป็นทั้ง Art and Science 
 
3.2.4 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกจิออนไลน์ 
  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  วทิยาลยันานาชาติ     
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยั
นานาชาติ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจ
ออนไลน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยันานาชาติ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เ พ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจ
ออนไลน์ 

1.2  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตในการแข่งขันในตลาดระหว่าง
ประเทศ ดา้นการส่ือสาร  เขา้ใจวฒันธรรมขา้มชาติ และสามารถปรับตวัไดท่้ามกลางความหลากหลายของ
วฒันธรรมของผูบ้ริโภคและการดาํเนินธุรกิจ 

1.3  เพ่ือให้บณัฑิตใช้ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศและเทคโนโลยี
พฒันาธุรกิจและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ เพ่ือให้สินคา้ไทยมีศกัยภาพพร้อมแข่งขนับนเวทีโลก และสามารถ
เป็นเจา้ของธุรกิจไดด้ว้ย 
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 2.   โครงสร้างหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 

 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  2 คน  และ 
ระดบัปริญญาโท  3  คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 20  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  
1 :  4   
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
  
ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยันานาชาติ ไดผ้่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ               99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  36 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาชีพ   48  หน่วยกิต 

- วิชาชีพ-บงัคบั  39 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-เลือก  9 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาโท                15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัพุธท่ี 20 กนัยายน 2555   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2555   
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยั
นานาชาติ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลยันานาชาติ  เพ่ือ
นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และเม่ือแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้นํา 
หลกัสูตรเสนอ   ดร. ครรชิต   มาลยัวงศ์   เพือ่ตรวจสอบก่อนทีจ่ะเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป  โดย   
มข้ีอเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ ดงันี ้
   1. รายวิชาด้าน IT  ที่มีอยู่ในหลักสูตรยังมีน้อยเกินไป ดังน้ันควรเพิ่มรายวิชา
ดังกล่าวในหมวดวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  อย่างน้อย 9  หน่วยกิต และรายวิชาที่เพิ่มเติม ควรให้นักศึกษาได้
เรียนรู้เกีย่วกบัการทําธุรกจิออนไลน์ด้านการเงิน  เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน IT   และเรียนรู้ระบบปฏิบัติการ 
iOS    และ Android  ใน Google  
   2. ขอให้เพิ่ม  Database เกีย่วกับการใช้โปรแกรมแบบง่ายๆ    และตามด้วย Data 
Warehouse  
   3 ควรแยกรายวชิาระหว่าง  International Marketing กบั Online Business  ออก
จากกนั 
   4. ขอให้เพิม่จาํนวนอาจารย์ประจาํหลกัสูตรทีมี่คุณวุฒิด้าน  IT  ด้วย 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2.5 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นกาํลงัสําคญัของชาติในการพฒันา
สารสนเทศการลงทุน  ดา้นคณิตศาสตร์การลงทุนและคณิตศาสตร์ประกนัภยั ทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์หรือนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

1.2 ผลิตบณัฑิตท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ 
รวมทั้งมีจิตสาํนกัสาธารณะท่ีร่วมรับผดิชอบต่อสังคม และประเทศชาติ  

1.3 เพ่ือพฒันากาํลงัคนดา้นสารสนเทศการลงทุน ท่ีจะทาํงานทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ท่ีจะสามารถประยกุตใ์ชท้กัษะดา้นสารสนเทศการลงทุน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

1.4 เพ่ือส่งเสริม และสนบัสนุน การวิจยัและพฒันาดา้นสารสนเทศการลงทุน 
หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการพฒันาสงัคม และประเทศชาติ 

 2.   โครงสร้างหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ              103 หน่วยกติ 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 36  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพ                 67 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-บงัคบั  49 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-เลือก  18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 
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  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 1 คน และระดบั
ปริญญาโท  4  คน   โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  5   
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
  
ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศการลงทุน  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัองัคารท่ี 14 สิงหาคม 2555   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2555  วนัพุธท่ี  5 กนัยายน  2555   
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือนาํเสนอต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดงันี ้
 1. รายวชิาพืน้ฐานทีเ่ป็นองค์ประกอบของ IT น้อยไป 
 2. รายวชิา INI 212 การวจิยัดาํเนินงาน   เนือ้หาวชิาควรเน้นการนําไปใช้ และ
เคร่ืองมอืทีใ่ช้  
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 3. รายวชิา INI 211 สถติวิเิคราะห์   ช่ือวชิาเป็นการวเิคราะห์ แต่เนือ้หาวชิาเป็น
ทฤษฎอีย่างเดยีว ควรเพิม่ช่ัวโมงปฏิบัตกิาร และเน้นโปรแกรมการวเิคราะห์  การสรุปผล   ให้มากขึน้ 
 4. การเขียนข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ต้องเพิม่ 
สังคมทีม่กีารโฆษณาชวนเช่ือทางอนิเทอร์เน็ต  และเร่ืองของอาเซียนเข้าไปด้วย 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2.6 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวชิาครีเอทฟีมีเดยีเทคโนโลย ี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 ผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐาน เพื่อใหเ้ป็นกาํลงัสาํคญัของชาติในการพฒันาดา้น
เทคโนโลยส่ืีอทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 ผลิตบณัฑิตท่ีทั้งเก่ง และดีมีจริยธรรม มีความเป็นผูน้าํใหเ้ป็นสมาชิกสังคม
ท่ีน่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลยัรังสิต ประเทศชาติ และสงัคมโลก 

1.3 เพ่ือพฒันากาํลงัคนดา้นเทคโนโลยส่ืีอ ท่ีจะทาํงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
ท่ีจะสามารถประยกุตใ์ชท้กัษะดา้นเทคโนโลยส่ืีอไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

1.4 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการวิจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยีส่ือ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการพฒันาสงัคม และประเทศชาติ 
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 2.   โครงสร้างหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 

 
  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท  5  คน โดยจะรับ
นกัศึกษาปีการศึกษาละ 50  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  10   
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
  
ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา          
ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัพฤหสับดีท่ี 20 กนัยายน 2555   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2555   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ                94 หน่วยกติ 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 27 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพ                 67 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-บงัคบั  46 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-เลือก  21 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือนาํเสนอต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดงันี ้
 1. รายวชิาในหลกัสูตรไม่มคีวามรู้พืน้ฐาน เร่ือง 2D  โดยตรง มแีต่เร่ือง 3D  
 2. พืน้ฐานความรู้เกีย่วกบั IT ยงัน้อยเกนิไป 
 3. ยงัขาดรายวชิาเกีย่วกบัทฤษฎสีี   เพราะเป็นเร่ืองทีจ่าํเป็นต้องเรียน 
 4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนคาํอธิบายรายวชิาใหม่ เพราะทีเ่ขยีนมากว้าง
เกนิไป ควรขยายความ  และ ควรปรับให้เป็น Topic  เพือ่ให้อ่านแล้วเข้าใจมากขึน้ และควรระบุหัวข้อว่า
สอนอะไรบ้าง เช่น รายวชิา CMT 361 การตลาดส่ือดจิิทลั  และ MMD 324  เสียงสําหรับงานมัลตมิเีดยี   
 5. คาํอธิบายรายวชิาภาษาไทยของรายวชิา CMT 243 ระบบการจดัการเนือ้หา 
แก้ไข  จากคาํว่า “ความปลอดภัย” เป็น “ความมัน่คงปลอดภัย”  ซ่ึงจะตรงกบัภาษาองักฤษ คาํว่า 
“securing” 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.2.7 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์ 
  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1   เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะดา้นระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์ 

เพ่ือวางแผนกระบวนการทางธุรกิจ การวางโครงสร้างของระบบธุรกิจ การพฒันาโปรแกรมไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ

และพฒันาระบบธุรกิจ 

1.2   เพ่ือผลิตบณัฑิตทางระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์ ท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  รวมทั้งมีจิตสาํนึกสาธารณะท่ีร่วมรับผดิชอบต่อสงัคม 

 
 2.   โครงสร้างหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 
  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 1 คน ระดบั
ปริญญาโท  5  คน   โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 80  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  16   
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ               97 หน่วยกติ 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 21 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพ                 76 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-บงัคบั  61 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 133 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 
 การขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดผ้่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วนัพฤหสับดีท่ี 20 กนัยายน 2555   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2555   
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ
นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดงันี ้
   1. เนือ้หาวชิาในหลกัสูตรกว้างมากเกนิไป 
 2. รายวชิา EIS 201 ระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์  เนือ้หาวชิายงัไม่ถูกต้อง 
เพราะไม่ใช่ทศันคติของคนไทย 
 3. ในอนาคตควรเพิม่รายวชิา Business Process Management 
 4. ให้แก้ไขช่ือรายวชิา ดงันี ้
  -  ITE 475 ธุรกจิอจัฉริยะ  เป็น  ข่าวกรองธุรกจิ  
  - EIS 421 โครงแบบระบบเอน็เทอร์ไพรส์  เป็น  การจดัโครงแบบและอนุวตั ิ
   ระบบเอน็เทอร์ไพรส์ 
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  - EIS 370 ระบบบริหารโครงการธุรกจิ  เป็น ระบบจดัการโครงการธุรกจิ 
 5. ให้ตดัรายวชิา EIS 366 การบริการการเงนิระบบห่วงโซ่อุปทาน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมตัิปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.3.1 เร่ือง   หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต สาขาวิชาวทิยาการบริการ  
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 
2551  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2555 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ดงัน้ี 
   ช่ือหลกัสูตร  
  จาก  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ 

 Bachelor of Technology Program in Service Science  
เป็น หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์
 Bachelor of Science Program in Medical Informatics 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
จาก ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  : เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ  
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Technology Program in Service Science  
 อกัษรยอ่ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (วิทยาการบริการ) 
 อกัษรยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.Tech. (Service Science) 
เป็น ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบณัฑิต (สารสนเทศการแพทย)์ 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Science  (Medical Informatics) 
 อกัษรยอ่ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สารสนเทศการแพทย)์ 
 อกัษรยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.Sc. (Medical Informatics) 

2.2 เปิดวิชาใหม่และปรับยา้ยกลุ่มวิชา ดงัน้ี 
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2.2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
1) เปิดวิชาใหม่ 6 รายวิชา 
2)  เปล่ียนรหสัวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
3) เปล่ียนรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
4)   ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา   

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 60 หน่วยกิต เป็น 56 หน่วยกิต 
-  หมวดวิชาชีพ-บงัคบั  
1)  เปิดรายวิชาใหม่ 11 รายวิชา   
2)  เปล่ียนรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  6 รายวิชา   
3)  เปล่ียนรหสัวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  4 รายวิชา   
4)  ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา   
 

-  หมวดวิชาชีพ-เลือก  
1)  เปิดรายวิชาใหม่ 11 รายวิชา   
2)  เปล่ียนรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  4  รายวิชา   
3)  เปล่ียนรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  
     ยา้ยมาจากวิชาชีพ-บงัคบั 4 รายวิชา   
4)  เปล่ียนรหสัวิชา และคาํอธิบายรายวิชา ยา้ยมาจากวิชาชีพ-บงัคบั  1  รายวิชา   
5)  ยกเลิกรายวิชา 9 รายวิชา   
 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

 

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

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

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

 
- 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 
9 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา             9 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 
2 หน่วยกิต - 

กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 
และพลศึกษา 

 
- 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ  96 หน่วยกติ  98 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   18 หน่วยกิต  24  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ            78 หน่วยกิต 74  หน่วยกิต 
- วิชาชีพ-บงัคบั                 60 หน่วยกติ             56 หน่วยกิต 

- วิชาชีพ-เลือก              18 หน่วยกิต              18  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ        134 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
บริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2555    
 วนัพฤหสับดีท่ี 20 กนัยายน 2555     
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555 วนัพุธท่ี 3 ตุลาคม 2555 

     
  จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัเสนอเร่ือง
ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้นําหลกัสูตรเสนอ
รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ เพือ่พจิารณาและตรวจสอบก่อน ทีจ่ะเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป  โดย 
คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
   1. การเขียน ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ยังไม่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะคําว่า “ด้านสารสนเทศการแพทย์” น้ัน อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ วิธีการเขียนต้องเขียนให้คนที่ไม่รู้ 
สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้   
   2. ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ขอให้เขียนใหม่ 
เพราะไม่ตอบโจทย์ในข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
   3. รายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ-บังคบั เช่น BIO 135 ชีววทิยา PSO 103 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวทิยาพืน้ฐาน PAT 205 พยาธิสรีรวทิยาเบือ้งต้น   ไม่จําเป็นต้องเรียนเนือ้หาลึกซ้ึง ควรเรียนแค่
ระดบัเบือ้งต้น 
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   4. เป็นห่วงในเร่ืองอาชีพหลงัจบการศึกษาว่าหากจบการศึกษาไปแล้วจะไปประกอบ
อาชีพอะไร  และจะทาํงานตําแหน่งอะไรในภาครัฐได้บ้าง 
   5. ให้กลบัไปพจิารณาเร่ือง Body of Knowledge  
   6. หากต้องการเปิดหลักสูตร ควรเรียนเร่ือง การบริหารความเส่ียงในระบบ HA 
(Hospital Accreditation),  Health Insurance,  Health System  ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างของ
โรงพยาบาล และควรลดรายวชิาทางวทิยาศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.3.2 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  คณะกายภาพบําบัด 
  

คาํขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะกายภาพบาํบดั    
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556)  คณะกายภาพบาํบดั   ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2530 และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2532 2542 2544  และ  2552 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

และปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 144 หน่วยกิต เป็น 142 หน่วยกิต 
     2.2 ปรับปรุงหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จาก 32 หน่วยกิตเป็น 30 หน่วยกิต 
     2.3  หมวดวิชาเฉพาะ มีการปรับปรุง ดงัน้ี 

2.3.1  ปรับหน่วยกิตและคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  
2.3.2  ปรับคาํอธิบายรายวิชาใหม่ จาํนวน 27 รายวิชา   
2.3.3  ปรับเง่ือนไขการเรียน ดว้ยการปรับวิชาบงัคบัหรือวิชาเรียนร่วม  

       จาํนวน 9 รายวิชา 
2.3.4  ปรับรหสัวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  
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     2.4 หมวดวิชาเลือกเสรีท่ีเป็นของคณะ ปรับเง่ือนไขการเรียน ดว้ยการยกเลิกวิชา
บงัคบัก่อน จาํนวน 5 รายวิชา   

 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

  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”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2556 

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

 
- 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 
9 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา             9 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 
2 หน่วยกิต - 

กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 
และพลศึกษา 

 
- 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ  106 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       18 หน่วยกิต  18  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ              88 หน่วยกิต  88 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 144 หน่วยกติ        142 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
กายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะกายภาพบาํบดั ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2555    
 วนัพฤหสับดีท่ี 20 กนัยายน 2555    
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555  วนัพุธท่ี 3 ตุลาคม 2555 

  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะกายภาพบาํบดั เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชากายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะกายภาพบาํบดั  เพ่ือให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้เพิม่จุดดํา ในหมวดวชิาเฉพาะ ของหัวข้อทกัษะทาง
ปัญญา ใน Curriculum  Mapping  ด้วย 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ และมข้ีอแนะนําเพิม่เตมิว่า ปัจจุบันมคีนพกิารมากขึน้ ความ
ต้องการนักกายภาพบําบัดจึงเพิม่ขึน้  มหาวทิยาลยัจึงควรศึกษาข้อมูล ปริมาณคนพกิารในชุมชน  เพือ่เกดิ
การเช่ือมต่อระหว่างวชิาการกบัชุมชน 
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3.4 เร่ือง ขออนุมตัิเปิดวชิาเลอืกเสรี  คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

คาํขอ 
  คณะศิลปะและการออกแบบ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี  (Free 
Electives)  จาํนวน 2 รายวิชา  ดงัน้ี  
ART  101 ศิลปะตะวนัตก                                                                                                        3(3-0-6) 
  (Western Arts) 
  ความเป็นมาของรูปแบบแนวคิดทางศิลปกรรม ดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม งานส่ือผสม 
และสถาปัตยกรรม มีวิวฒันาการตามหลกัสุนทรียศาสตร์ทางศิลปกรรมของชาติตะวนัตก  ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกบัวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ความเช่ือ ศาสนา แนวความคิด สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยีของแต่ละยคุสมยั รวมทั้งแนวความคิดในการสร้างงานศิลปะ ตั้งแต่ยคุโบราณ ยคุกลาง ยคุ
ฟ้ืนฟศิูลปะวิทยาการเร่ือยมาจนตลอดศตวรรษท่ี 19 และส้ินสุดในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 
  Evalution of  Styles, ideals and aesthetic principles of western art in various fields such 
as painting, sculpture, mix media and architecture from ancient eras to the present day. Analysis of 
works with reference to  culture, history, religion,  political science, society, economy, ethnic 
foundations and technology of western countries in each period. Additional focus will be on the 
development of critical thinking skills for the arts. 
 

ART 102 ศิลปะตะวนัออก 3(3-0-6) 
 (Eastern Arts) 
  ประวติัศาสตร์ศิลปะจีน  สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ถึงสมยัประวติัศาสตร์ราชวงศเ์ซ่ีย ถึง
ราชวงศชิ์ง   ประวติัศาสตร์ศิลปะอินเดีย  สมยัอารยธรรมลุ่มนํ้าสินธุถึงราชวงศโ์มกุล  ประวติัศาสตร์ศิลปะ
ศรีลงักาแบบอนุราธปุระถึงแบบโปลนนารุวะ ประวติัศาสตร์ศิลปะเขมรแบบฟูนนัถึงแบบบายน  และ
อิทธิพลท่ีมีต่อศิลปะและวฒันธรรมไทยในช่วงสมยัต่างๆ 

Chinese art history, pre-historic to historic period, the Xia to Qing Dynasty. Indian art 
history, Indus Valley Civilization to Mughal Dynasty. Sri Lanka art  history, Anuradhapura to 
Polonnaruwa style, Khmer art history, Funan to Bayon style, and its influence on Thai arts and culture in 
various periods. 

 ทั้งน้ี จะขอเปิดดาํเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556   เป็นตน้ไป 
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ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี ของคณะศิลปะและการออกแบบ  ไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2555  วนัพุธท่ี 3 ตุลาคม 2555  เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมัติเปิดรายวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปะและการออกแบบ เ พ่ือให้
มหาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.5 เร่ือง ขออนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกจิโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพ่ือใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนดว้ย เพ่ือดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 
ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสังคม
เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.6 เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
  กบั  Kookmin University, Korea 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Kookmin University, Korea 
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ข้อเทจ็จริง 
  1)  สาํนกังานวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Kookmin University, Korea โดยมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะ
ดาํเนินการร่วมกนั ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนขอ้มูล แลกเปล่ียนอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ดาํเนินกิจกรรมดา้นวิจยั
และจดัสมัมนา และแลกเปล่ียนนกัศึกษา  
 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

Kookmin University, Korea 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.7 เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั Yunnan College of 

Foreign Affairs and Foreign Language 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language 
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ข้อเทจ็จริง 
  1)  สาํนกังานวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language โดยมี
กิจกรรมทางวิชาการท่ีจะดาํเนินการร่วมกนั ไดแ้ก่ การแลกเปล่ียนบุคลากร นักศึกษา พฒันาหลกัสูตร 
พฒันาโปรแกรมการวิจยั และการแลกเปล่ียนขอ้มูลเอกสารร่วมกนั   
  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 

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

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.8 เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  มหาวทิยาลยันเรศวร 

     

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

ข้อเทจ็จริง 
  1)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  มหาวิทยาลยันเรศวร โดยมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะดาํเนินการ
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ร่วมกนั ไดแ้ก่ ดา้นงานวิจยั โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละนกัศึกษา ใน
การพฒันาการเรียนการสอนต่อไป  
  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 

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

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.9 เร่ือง การทําความตกลงร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั บริษัท นันทวนั จํากดั 
     
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  บริษทั นนัทวนั จาํกดั 

 
ข้อเทจ็จริง 
 1)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการ กบั  บริษทั นนัทวนั จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามร่วมมือในการพฒันานกัศึกษา บุคลากร
ทั้ง 2 องคก์ร เสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ดา้นงานวิจยั และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์รต่อไป 
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  2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงั
เอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  
บริษทั นนัทวนั จาํกดั 

  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
3.10 เร่ือง ขออนุมตัิค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีข่อเปิดดําเนินการใหม่ 
 
 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงคข์ออนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิด
ดาํเนินการใหม่ ดงัน้ี 
 
 

หลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรม   
   ไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Unified Program)  

 เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

160,000.00 
640,000.00 
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2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาสุขภาพระหวา่งประเทศ   
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
4,000.00 
10,000.00 
194,000.00 

3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสังคม   
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
1,400.00 

- 
256,800.00 

4. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี  
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
2,000.00 
3,200.00 
321,000.00 

5. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
2,700.00 
5,000.00 

582,400.00 

6. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์ 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
2,000.00 
3,200.00 
318,300.00 

7.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  
    สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน ์

 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

3,000.00 
466,000.00 

8. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
2,000.00 
3,200.00 

300,300.00 
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 ในการขออนุมัติปรับค่าหน่วยกิตสําหรับหลักสูตรดงักล่าวข้างต้น  ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2555 วนัพุธท่ี  15 สิงหาคม
2555 (ลาํดบัท่ี 7-8) ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2555 วนัพธุท่ี  17 ตุลาคม 2555 (ลาํดบัท่ี 1-6) เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 

3.11 เร่ือง ขออนุมตัิปรับค่าหน่วยกติ 
 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต    มีความประสงคข์ออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต     สาํหรับหลกัสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์ ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรทีข่ออนุมตัปิรับค่าหน่วยกติ 
อตัราค่าเล่าเรียน 

เดมิ ใหม่ 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์                       
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 รายวิชาบรรยาย รหสัวิชา (เดิม) ITS  (ใหม่)  MEI หน่วยกิตละ  
 รายวิชาปฏิบติั หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

2,000.00 
3,200.00 
328,000.00 

 
 

2,000.00 
3,200.00 
300,300.00 

 
 

 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลกัสูตรดงักล่าวข้างต้น  ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2555 วนัพุธท่ี 17 ตุลาคม 
2555  เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศการแพทย ์
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
ระเบยีบวาระที ่4  เร่ือง   วาระการให้ปริญญากติตมิศักดิ์ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ 
   กลัน่กรองการให้ปริญญากติตมิศักด์ิของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง  ขออนุมัตกิารให้ปริญญากติตมิศักดิ์ 
 

คาํขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตจะจัดพิธีประสาทปริญญา  ประจําปี 2555   จึงพิจารณา
เห็นสมควรให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ แก่ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ  และมีประวติัการทาํงานท่ี
ส่งเสริมการพฒันาแก่สงัคมในระดบัประเทศ  มหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1. สภามหาวิทยาลยัรังสิตในการประชุมคร้ังท่ี 3/2555  วนัท่ี 19 กนัยายน 2555  ไดมี้มติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  

2.   คณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ    ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555   
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2555   มีมติเห็นชอบใหม้อบปริญญากิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป  แก่บุคคลดงัน้ี  

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและ
การเมือง   

  ไดแ้ก่   1.   Mr.Shinzō  Abe        

        2.  Ms.Anuradha Koirala 
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ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
  กฎกระทรวง   เร่ือง   กาํหนดชั้นสาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศัก ด์ิของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ .  2549     ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน          พ.ศ. 2546   ขอ้ 3  และขอ้ 4    ความวา่ 
  ขอ้ 3   สถาบนัจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิไดเ้ฉพาะในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนั
นั้น  และไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้นแลว้ 
  ขอ้ 4   บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติศกัด์ิ  มีดงัต่อไปน้ี 
   (1)   ปริญญากิตติมศักด์ิประเภททั่วไป  สําหรับผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงใช้ความรู้  
ความสามารถในสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ินั้น   จนเป็นท่ีประจกัษว์่าไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณ
งามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ  และให้มอบไดส้ําหรับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์เท่านั้น 
  ทั้งน้ี    ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองและเสนอช่ือ
ผูท่ี้สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนั  เพือ่พิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ จาํนวน 2 ท่าน ดงักล่าวขา้งตน้  และเสนอเร่ือง
เพ่ือรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ โดยกรรมการมข้ีอคดิเห็นเพิม่เตมิว่า เป็นการดทีีม่หาวทิยาลยัใช้
การศึกษาเป็นเคร่ืองมอืสร้างความสัมพนัธ์กบัเพือ่นบ้าน  โดยเฉพาะเร่ืองไทยกบัญ่ีปุ่นมีความสําคญั มี
งานวจิยัช้ีให้เห็นว่าประเทศท่ีมีความเหลือ่มลํา้สูงสุดคอืสหรัฐอเมริกา  ประเทศทีม่คีวามเหลือ่มลํา้น้อย
ทีสุ่ด คอื ญี่ปุ่น  จงึเป็นเร่ืองที่น่าศึกษาต่อไป 
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ระเบยีบวาระที ่5  เร่ือง  อืน่ๆ  
5.1 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ. 2556 
   

ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ขอกาํหนดการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ. 2556  โดยจะจดัการประชุม ณ หอ้งประชุม 801  ชั้น 8  
อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน ์ มหาวิทยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 
 

ลาํดบัที่ วนั  เดอืน  ปี 
คร้ังท่ี  1/2556 วนัพธุท่ี  13  มีนาคม  2556 
คร้ังท่ี  2/2556 วนัพธุท่ี  19  มิถุนายน  2556 
คร้ังท่ี  3/2556 วนัพธุท่ี  18  กนัยายน  2556 
คร้ังท่ี  4/2556 วนัพธุท่ี  20  พฤศจิกายน  2556 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
5.2 เร่ือง การประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   

ตามมติสภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังท่ี 2/2554  วนัจนัทร์ท่ี  13  มิถุนายน  2554  ไดก้าํหนด 
ใหมี้ระบบและวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั  โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1.  ประเด็นและขอบเขตการประเมนิ 
1.1  การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา 34   แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ.2546  แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
1.2  การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีเพ่ือประกนัคุณภาพการศึกษาของ  

สกอ.  และ  สมศ. 
 

2.  รูปแบบการประเมนิ 
2.1 การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
2.2 กาํหนดระดบัประเมิน  5 ระดบั  คือ  นอ้ยท่ีสุด   นอ้ย   ปานกลาง   มาก   มากท่ีสุด 
2.3 ใหมี้บนัทึกขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
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3.  ระยะเวลาการประเมนิ 
3.1  ใหมี้การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัทุก  2 ปี   คือส้ินปีท่ี 2   และส้ินปีท่ี  4  ของ 

วาระสภามหาวิทยาลยั  โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั 
 3.2  การประเมินตนเองคร้ังแรก  ใหก้ระทาํใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 45 วนั  นบัจากสภาใหค้วาม
เห็นชอบ 
 
 ทั้งน้ี ใหเ้ลขานุการสภามหาวิทยาลยั เป็นผูจ้ดัทาํเอกสาร  “แบบประเมินตนเองของกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั”       โดยใหป้รึกษาและขอความเห็นชอบจาก      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํ 
มหาวิทยาลยัรังสิต (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั)  เพื่อดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จตาม
กาํหนด 
 
ข้อพจิารณา 

1.  สภามหาวิทยาลยัไดป้ระเมินตนเองคร้ังแรก เม่ือส้ินปีท่ี  2  ของวาระสภา คือ 
แลว้เสร็จภายในวนัท่ี  28   กรกฎาคม  2554  โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 
 

ผลการประเมนิ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยั ไดก้รอกแบบสอบถาม และส่งคืน จาํนวน  14 ท่าน  จาก 17 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 82.35  โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 
 ตารางแสดงระดบัความคดิเห็นของกรรมการสภามหาวทิยาลยั เกีย่วกบัการปฏิบัตหิน้าทีข่อง
กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ แปลความ 

1. สภามหาวิทยาลยักาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลมหาวิทยาลยั 4.29 มาก 
2. สภามหาวิทยาลยักาํหนดหรือทบทวนยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และแผนการ  
ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 

4.14 มาก 

3.สภามหาวิทยาลยัปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และระเบียบของมหาวิทยาลยัและ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.71 มากท่ีสุด 

4.สภามหาวิทยาลยัมีการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 4.36 มาก 
5.สภามหาวิทยาลยัติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของอธิการบดี 4.29 มาก 
6.กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการประชุม 
สภามหาวิทยาลยั 

4.79 มากท่ีสุด 

7.กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุม 4.64 มากท่ีสุด 
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คณะกรรมการ อนุกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากสภามหาวิทยาลยั 
8.สภามหาวิทยาลยัดาํเนินการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลมีการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีความกา้วหนา้ รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

4.86 มากท่ีสุด 

 9.เลขานุการสภามหาวิทยาลยัสนบัสนุนการปฏิบติังานตามอาํนาจและหนา้ท่ี
ของสภามหาวิทยาลยั 

4.64 มากท่ีสุด 

 10.เลขานุการสภามหาวิทยาลยัสรุปผลและรายงานการดาํเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลยั รวมทั้งมีขอ้เสนอแนะเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยัเป็น
ประจาํทุกปี 

4.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 มากท่ีสุด 
  

2. บดัน้ี วาระสภามหาวิทยาลยัชุดปัจจุบนัจะส้ินสุดในวนัท่ี   27  ธนัวาคม  2555 (ครบ 4 ปี)    จึงจะถึง 
กาํหนดการประเมินตนเองอีกคร้ังหน่ึง 
 
ข้อเสนอ 
  งานเลขานุการสภามหาวิทยาลยั  จึงเรียนเสนอต่อสภา เพ่ือใหค้วามเห็นชอบในการ
ประเมินตนเอง  โดยใชร้ะบบ และวิธีการตามหลกัเกณฑเ์ดิมท่ีสภามหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัไวเ้ม่ือการประชุม 
คร้ังท่ี  2/2554  วนัจนัทร์ท่ี  13  มิถุนายน  2554 
  
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
5.3 เร่ือง กาํหนดวนัประสาทปริญญา ประจําปี 2555 
 
  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยเลขานุการสภาฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบวา่ มหาวิทยาลยัจะจดั
พิธีประสาทปริญญาประจาํปี 2555  ในวนัอาทิตยท่ี์  17  กมุภาพนัธ์  2556  (เอกสารดงัแนบ) 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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5.4    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 1  
  ปีการศึกษา  2555    
   
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2555   จาํนวน  1,500  คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  1,500  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2555 
1.  คณะเทคนิคการแพทย ์ 14 
2.  คณะเภสชัศาสตร์ 5 
3.  คณะกายภาพบาํบดั 35 
4.  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 21 
5.  คณะทศันมาตรศาสตร์ 6 
6.  คณะวิทยาศาสตร์ 38 
7.  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 113 
8. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 13 
9.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 58 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18 
11. คณะศิลปะและการออกแบบ 55 
12. คณะดิจิทลัอาร์ต 12 
13.  คณะบริหารธุรกิจ 350 
14.  คณะนิเทศศาสตร์ 376 
15.  คณะศิลปศาสตร์ 81 
16.  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 133 
17.  คณะนิติศาสตร์ 32 
18.  คณะบญัชี 30 
19.  คณะเศรษฐศาสตร์ 22 
20.  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 34 
21.  วิทยาลยัดนตรี 7 
22.  สถาบนัการบิน 16 
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คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2555 
23.  วิทยาลยันานาชาติ 17 
24.  สถาบนั Chinese Business School 14 

รวม 1500 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  1,500  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
5.5    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 1 
  ปีการศึกษา  2555  
 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  277    คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  277    คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2555 
1. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 8 
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2555 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 89 
3. สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 10 
4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 11 
5. สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 15 
6. สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

15 

7.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 11 
8. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 
9. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 13 
10. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 2 
11. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 21 
12. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ 7 
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 6 
14. สาขาวิชาการออกแบบ 11 
15. สาขาวิชาดนตรี 4 
16. สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 
17. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 10 
18.  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล 
      ทางอินเทอร์เน็ต) 

9 

19. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 
20. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2 
21. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ 4 

รวม 277 

    
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  277 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
 
 

5.6    เร่ือง ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 1  
  ปีการศึกษา  2555      

 

คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555   จาํนวน  8  คน 

 
ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  8  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2555 
1.  สาขาวิชาการศึกษา 5 
2.  สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 3 

รวม 8 
 

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  8  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพจิารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิ 
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5.7    เร่ือง ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัเห็นสมควรใหมี้การนาํเสนอขอ้พจิารณา เร่ือง การกาํหนดยทุธศาสตร์
การศึกษาเพ่ือสร้างความชดัเจนในเร่ืองจุดแขง็ของประเทศ และอาศยัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือพฒันาจุดแขง็
ดงักล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะกา้วสู่ประชาคมอาเซียน (โดยการเสนอดว้ยวีดิทศัน)์ ดงัน้ี 
  1.  การปรับเปล่ียนแนวความคิด เร่ือง กระบวนการศึกษาและเป้าหมายการศึกษา โดยทาํ
ใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและทุกคนสามารถคน้พบความถนดัและศกัยภาพของตนได ้ 
โดยถือวา่ “การศึกษาเป็นนวตักรรม” มีกระบวนการเรียนรู้  วิธีเรียนรู้  วิธีประเมินผล  ท่ีหลากหลาย  พน้
ไปจากหอ้งส่ีเหล่ียมและกรอบเก่าๆ 
  2.  การวิเคราะห์จุดแขง็ เพ่ือกาํหนดศกัยภาพของประเทศ ใหช้ดัเจน  ซ่ึงในปัจจุบนั
ประเทศไทยมีจุดแขง็หรือศกัยภาพท่ีโดดเด่น 4 ดา้น คือ การเกษตร  การท่องเท่ียว  การแพทย(์รวมถึง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง)  และศิลปะสร้างสรรค ์(Creative Art) 

(รายละเอียดตามวีดิทศัน์) 
  อธิการบดีไดร้ายงานเพ่ิมเติมวา่ จากแนวคิดดงักล่าว มหาวิทยาลยัจึงไดส่้งเสริมใหค้ณะ
และหน่วยงานท่ีมีความพร้อม สร้างและพฒันากิจกรรมและการลงทุนใหม่ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพของประเทศตามท่ีกล่าวขา้งตน้  โดยใน 2 เดือนท่ีผา่นมา  มีการดาํเนินการเร่ืองท่ีสาํคญั 3 เร่ือง คือ 
  1.  การสร้างโรงงานผลติยาสมุนไพร  ของคณะเภสัชศาสตร์ 
  ดว้ยความร่วมมือกบัจีน มหาวิทยาลยัโดยคณะเภสชัศาสตร์  ไดส้ร้างโรงงานผลิตยา
สมุนไพร ช่ือ Sun Herb Thai Chinese Manufacturing ซ่ึงไดท้าํพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี  1  
พฤศจิกายน 2555 

โครงการนีม้มีิตทิางสังคมหลายประการ คอื 
-  เป็นความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรมระหวา่งไทยกบัจีน  ซ่ึงท่ีผา่นมา ความร่วมมือกบัจีน

มกัอยูใ่นรูปของ “การเรียนภาษาจีน”  แต่กรณีน้ี จีนใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ เพราะเป็น
ความร่วมมือในดา้นเทคโนโลย ี

-  เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 
-    ไดเ้ช่ือมโยงกบัประชาชนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย ศาสตราจารย ์ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ  
      คณบดีคณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก       ไดใ้หค้วามรู้และส่งเสริมใหป้ระชาชนมุสลิม 
      ปลูกพืชสมุนไพร โดยโรงงานผลิตยาของมหาวิทยาลยั รับซ้ือวตัถุดิบ  (ปัจจุบนัเร่ิมผลิต  
      และเร่ิมมี Order แลว้) 
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  2.  การจดัทําภาพยนตร์ Animation เร่ือง “อโยธยา” 
  ดว้ยการเช่ือมแนวคิดเร่ืองพฒันาการท่องเท่ียวและศิลปะสร้างสรรคเ์ขา้ดว้ยกนั มหาวิทยาลยั 
เห็นวา่   มรดกโลกอยธุยา  อยูใ่นสภาพปรักหกัพงั   จึงเห็นควรสร้างอยธุยาใหม่ในโลกเสมือนจริงเพ่ือให ้
เยาวชน   และประชาชนทัว่ไปไดมี้  โอกาสศึกษาเรียนรู้ทั้งดา้นประวติัศาสตร์และศิลปะรวมทั้งเป็นการ 
ประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยในระดบัโลกโดยคณะ Digital Art  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  ร่วมมือกนั
ดาํเนินการ ซ่ึงจะใชง้บประมาณ 50 ลา้นบาท 
  ขณะน้ี “ภาพยนตร์ตวัอยา่ง” ไดจ้ดัทาํแลว้เสร็จ (ซ่ึงจะฉายใหท่ี้ประชุมไดรั้บชม) 
   
  3.  การนํานวตักรรมและเทคโนโลยด้ีาน IT มาพฒันาการเรียนการสอน 
  เช่น  โครงการ Smart Classroom ท่ีนกัศึกษาใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์เช่ือมต่อกบัชั้นเรียนผา่น 
Smart Board (รายละเอียด ตามท่ีผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยรีายงาน) 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบแนวทางทีม่หาวทิยาลยันําเสนอ โดยคณะกรรมการมี
ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ ดังนี ้

1. ขอบคุณมหาวทิยาลยัทีนํ่าประเดน็นีม้าเสนอ เพราะเป็นเร่ืองสําคญั    ปัจจุบันนโยบาย 
การศึกษาของประเทศยงัขาดความชัดเจนว่า คอือะไร  และจะไปในทศิทางใด 
 2. ปัจจุบัน Internationalization มีความสําคญั ทําอย่างไร การศึกษาจะเตรียมคนสู่
ประชาคมโลก ซ่ึงกว้างกว่าอาเซียน 
 3.  ส่ิงทีม่หาวทิยาลยัรังสิตนําเสนอ เป็นก้าวสําคญัของแนวคดิทีว่่า “ราษฎร์นํารัฐ”  การ
สร้างหนัง “อโยธยา” การสร้าง Smart Classroom เป็นตัวอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่ามหาวทิยาลยัเอกชน
มคีวามคล่องตัวทีจ่ะทาํมากกว่ามหาวทิยาลยัรัฐ  จงึควรสนับสนุน และช่ืนชมท่ีมหาวทิยาลยัมีจนิตนาการ
และความคดิริเร่ิมใหม่ๆ 
 4.  ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประชากรรวมกนัประมาณ 600 ล้านคน ซ่ึงมากเป็น 2 
เท่าของสหรัฐอเมริกา “การท่องเทีย่ว” จะช่วยให้เกดิการรวมตัว หรือร่วมกนัได้เร็วทีสุ่ด เช่น ทาํระบบ
ท่องเทีย่วอาเซียนหรือสุวรรณภูม ิ ซ่ึงกจ็ะได้ประโยชน์ร่วมกนั และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชาต ิ
 
5.8    เร่ือง กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตชุดปัจจุบัน ครบวาระ 

 

 ดว้ยในวนัท่ี  27  ธนัวาคม  2555  กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตชุดปัจจุบนั จะครบ
วาระ  4 ปี มหาวิทยาลยัจึงจะดาํเนินการเร่ืองขอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่ ตามมาตรา 28 
แห่ง พ.ร.บ. สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  โดยกรรมการสภาชุดใหม่ (ไม่รวมนายกสภา
มหาวิทยาลยั  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้ง  และอธิการบดีซ่ึงเป็นกรรมการสภาโดยตาํแหน่ง) 
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ผูรั้บใบอนุญาตจะเป็นผูเ้สนอรายช่ือ จาํนวนไม่เกิน  14 ท่าน ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 28 (3) และมาตรา 31  
แห่ง พ.ร.บ. สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 
 มหาวิทยาลยัรังสิตโดยผูรั้บใบอนุญาต     จึงขอเชิญทุกท่านรับเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัรังสิตอีกวาระหน่ึง 
 
เลกิประชุมเวลา  20.00 น. 
 
 
 
 
 

 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

        เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


