
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2564 

วนัพุธที ่  17   มีนาคม  2564 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล    นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั  อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ   กรรมการ 

9. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   กรรมการ 

10. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน    กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์   กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 

13. รองศาสตราจารยย์นื   ภู่วรวรรณ    กรรมการ 

14. ดร.อาชว ์  เตาลานนท ์     กรรมการ 

15. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ   กรรมการ 

16. ศาสตราจารยเ์ก้ือ  วงศบุ์ญสิน    กรรมการ 

17. รองศาสตราจารยส์รนิต  ศิลธรรม    กรรมการ 

18. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม    กรรมการ 

19. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวทิ    อุไรรัตน์     รักษาการอธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

3. นายกสิณ   จนัทร์เรือง     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

5. ดร.พิชยพนัธ์ุ   ชาญภูมิดล    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอา้น   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
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7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

10. นางสาวศศวรรณ   ร่ืนเริง     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

11. นางทสันนัทน์   เดชพนัธ์ุโกศล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

12. นายประทีป   นรินทรางกูร  ณ อยธุยา   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงินในเครือมรส. 

13. ดร.เชาว ์  เตม็รักษ ์     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายญ่ีปุ่นสัมพนัธ์ 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชาญชยั  สุขสุวรรณ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

15. ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพชร     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและศิลปวฒันธรรม 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสัย   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วฒิุพงษ ์ ชินศรี   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวสิาหกิจ 

18. นายเชาวลิต   ธนโชติวรากุล    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

19. นายกิตติศกัด์ิ   ไตรพิพฒัพรชยั    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

20. นางวรภาณ์ุ   อุดล     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

21. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

        เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.20  น. 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 1     

   ปีการศึกษา  2563 และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา  2563 /   

   คณะพยาบาลศาสตร์ ภาการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2563     (มติเวยีน คร้ังที ่ 1/2564) 
 

  เน่ืองด้วยระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2563   และระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2563 / คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลยัรังสิต 

จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอ

ข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ  ประกอบการสมคัรงาน และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน   โดยมี

ผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2563  จาํนวน  46 คน   ระดบัปริญญาตรี   
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 679 คน และคณะพยาบาลศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา 2563  จาํนวน  148  คน       รวมจํานวนทั้งส้ิน 873 คน    มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  

1. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน       21  คน 

2. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน         2  คน 

3. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน         2  คน 

4. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน         1  คน 

5. วทิยาลยัแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน         1  คน 

6. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน         3  คน 

7. สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  จาํนวน         2  คน 

8. วทิยาลยัครูสุริยเทพ  จาํนวน         5  คน 

9. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน         2  คน 

10. บณัฑิตวทิยาลยั  จาํนวน         1  คน 

11. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน         2  คน 

12. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน         4  คน 

         รวม       46  คน 

 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน        14  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน      193  คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน                  63  คน 

4. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน        16  คน 

5. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  จาํนวน          4  คน 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน        18  คน 

7. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน        34  คน 

8. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  จาํนวน        30  คน 

9. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน        15  คน 

10. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน                 96 คน 

11. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน                 18 คน 

12. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน                 12 คน 

13. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน                     2 คน 

14. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน                   7 คน 

15. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน                 14 คน 
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16. คณะบญัชี   จาํนวน                 18 คน 

17. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  จาํนวน                 16 คน 

18. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน                 17 คน 

19. สถาบนัการบิน  จาํนวน                   2 คน 

20. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน                   7 คน 

21. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน                   2 คน 

22. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน                 65 คน 

23. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน                   3 คน 

24. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน                  11 คน 

25. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน                    1 คน 

26. คณะรังสีเทคนิค  จาํนวน                         1 คน 

         รวม       679  คน 

 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 25623 

1. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน        148  คน 

 

ระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563   ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 และ2   ปีการศึกษา 

2563   รวมทั้งส้ิน   873 คน เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 1/2564   เร่ือง ขออนุมติัการ

ใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2563   และระดบัปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2563 / คณะพยาบาลศาสตร์ ภาการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563   ต่อท่านกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 1/2564  เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2563  และระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  1  

ปีการศึกษา 2563/คณะพยาบาลศาสตร์ ภาการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  23  กุมภาพนัธ์  2564   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

 คร้ังที ่4/2563    วนัพุธที ่ 18  พฤศจิกายน  2563 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่

 4/2563    โดยไม่มีการแก้ไข 

    

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว)  

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

     

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  

วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

       1.1 เพื่อให้ผูเ้รียนมีภูมิปัญญา องค์ความรู้ และความเข้าใจในปรัชญา แนวคิดทฤษฎี 

ห ลัก ป ฏิ บั ติ เก่ี ยวกับ เท ค โน โล ยี ส่ื อสั งค ม  ก ารใช้ เท คโน โล ยีส ารส น เท ศ อย่างมี คุ ณ ธรรม  จ ริยธ รรม  

เป็ น ผู ้นําใน บ ริบ ท ข องผู ้นําท างเท คโน โล ยี ส่ื อสั งค ม โดยใช้กระบ วน การเรียน รู้แบ บ บู รณ าก ารแล ะ 

สหวทิยาการท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

       1.2 เพื่ อให้ผู ้เรียนสามารถพัฒ นาแนวความคิดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์บูรณาการสู่องคร์วมศึกษาบริบททางดา้นเทคโนโลยีส่ือสังคมเฉพาะทางท่ีตรงกบัภูมิ

หลงั ประสบการณ์ และศกัยภาพของผูเ้รียน อนัเป็นประโยชน์แก่สังคม บนพื้นฐานของหลกัจริยธรรมเทคโนโลยี

ส่ือสังคม 

             1.3 เพื่อสร้างนักวิจยัทางเทคโนโลยีส่ือสังคมท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทศัน์

ทางด้านเทคโนโลยีส่ือสังคม มีความรู้ความสามารถในการวางแผน กําหนดรูปแบบ เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน

เทคโนโลยีส่ือสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

รายละเอยีด 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 1.1   

ศึกษารายวชิา - - 

ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 

แบบ 2.1 

ศึกษารายวชิา 

ก. หมวดวชิาบงัคบั 

ข. หมวดวชิาเลือก 

ค. ดุษฎีนิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 
 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 7 คน มีคุณวุฒิระดบั

ปริญญาเอก 7 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 5  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  0.71  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2562  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอ

สังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2564  วนัพุธท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2564 

  จากการตรวจสอบพบวา่  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี  เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอ

 สังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วทิยาลัยนวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 

 1  ปีการศึกษา 2564   เป็นต้นไป 
 

3.1.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะเศรษฐศาสตร์ 

    

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะเศรษฐศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะ

เศรษฐศาสตร์   มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

      1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ 

      1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ช่วยในการตดัสินใจในการบริหารจดัการในสถานการณ์ต่าง ๆ 

      1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการวจิยัและการนาํเสนอท่ีดี 

      1.4 เพื่อใหบ้ณัฑิตมีวสิัยทศัน์ และรู้จกัการทาํงานเป็นทีม 

      1.5   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

      2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

รายละเอยีด 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 1.1   

ศึกษารายวชิา - - 

ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 

แบบ 2.1 

ศึกษารายวชิา 

ก. หมวดวชิาบงัคบั 

ข. หมวดวชิาเลือก 

ค. ดุษฎีนิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 
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  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 5 คน  มีคุณวฒิุระดบั

ปริญญาเอก  5 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  2  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2564 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะเศรษฐศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2563  วนัพุธท่ี  7 ตุลาคม  2563 

  จากการตรวจสอบพบวา่  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะเศรษฐศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้เปิดดําเนินการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาเศรษฐกจิ

 ดิจิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะเศรษฐศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  

 2564  เป็นต้นไป 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบัญชี 

     

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบญัชี 
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบญัชีไดรั้บอนุญาตให้

เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2548  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551  2554  และ 

2559  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต เป็น 49 หน่วยกิต 

     2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาบงัคบั จาก 27 หน่วยกิต เป็น 37 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

 ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  
 

 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แผน ก แบบ ก1/ก2    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - - - 

หมวดวชิาบงัคบั - 27 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - - - 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  39 หน่วยกติ 49 หน่วยกติ 

แผน ข    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - - - 

   หมวดวชิาบงัคบั - 27 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาเลือก - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาการศึกษาดว้ยตวัเอง ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   การสอบประมวลความรู้ - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 49 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   

คณะบญัชี   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ  ในการประชุม   คร้ังท่ี  1/2564      

วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2564  
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบญัชี เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  (หลักสูตร

 ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบญัชี   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 
 

3.2.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 คณะดิจิทลัอาร์ต 
     

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต    ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะดิจิทลัอาร์ต 

  

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

คณะดิจิทลัอาร์ต ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2551  2554  และ 2559  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา ในหมวดวชิาบงัคบั และหมวดวชิาเลือก 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  

 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แผน ก แบบ ก2    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - - - 
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หมวดวชิาบงัคบั - 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 

แผน ข    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - - - 

   หมวดวชิาบงัคบั - 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาเลือก - 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาการศึกษาดว้ยตวัเอง ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   การสอบประมวลความรู้ - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะดิจิทลัอาร์ต ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ  

ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2564    วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2564  

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดิจิทลัอาร์ต  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิา

 คอมพิวเตอร์อาร์ต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดิจิทลัอาร์ต  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1  

 ปีการศึกษา 2564   เป็นต้นไป   
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3.2.3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม     

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยติุธรรม  

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอน

เม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2559   

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 เปิดโครงสร้างหลกัสูตร  แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 

     2.2 ปรับช่ือวิชา ตดัรายวิชา และปรับรหัสวิชาในหมวดวิชาบงัคบั รวมถึงเปิดรายวิชา

ใหม่ในโครงสร้างหลกัสูตร แบบ 2.2 

     2.3  เปิดรายวชิาใหม่ในโครงสร้างหลกัสูตร แบบ 2.2 ของหมวดวชิาเลือก   

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  

 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แบบ 1.1 

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

 

 

 

(ไม่นบัรวมหน่วยกิต) 

 

(ไม่นบัรวมหน่วยกิต) 

   ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต - 48  หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ -  48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - ไม่นบัรวมหน่วยกิต ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

หมวดวชิาบงัคบั - 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

การสอบวดัคุณสมบติั - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 51 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แบบ 2.2    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - ไม่นบัรวมหน่วยกิต ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

   หมวดวชิาบงัคบั - - 15 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาเลือก - - 9 หน่วยกิต 

   การสอบวดัคุณสมบติั - - 0 หน่วยกิต 

   ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต - 48 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ -  72 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวิทยาและ

การบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม ไดผ้า่นการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2564   วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงาน

ยติุธรรม   เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

 อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวทิยา

 และการบริหารงานยุติธรรม    ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2564   เป็นต้นไป   
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3.2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม     
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยติุธรรม  
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอน

เม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2559  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั 

     2.2 ปรับช่ือวชิา ปรับคาํอธิบายรายวชิา และ ตดัรายวชิา ในหมวดวชิาเลือก   

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  
 

 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แผน ก แบบ ก2    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - (ไม่นบัรวมหน่วยกิต) (ไม่นบัรวมหน่วยกิต) 

หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - (ไม่นบัรวมหน่วยกิต) (ไม่นบัรวมหน่วยกิต) 

   หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาเลือก - 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาการศึกษาดว้ยตวัเอง ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   การสอบประมวลความรู้ - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา

และการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม ได้

ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2564 วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงาน

ยติุธรรม   เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะ

 อาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.2.5 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการออกแบบ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขา 

วิชาการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

วทิยาลยัการออกแบบ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2542 ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2546  2551  2554  และ 2559  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร จาก 43 หน่วยกิต  เป็น 36 หน่วยกิต 
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     2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต ในหมวดวชิาบงัคบั จาก 25 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  

 

หมวดวชิา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

มคอ.1 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แผน ก แบบ ก2    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - 3 หน่วยกิต* 4 หน่วยกิต* 

หมวดวชิาบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 25 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หมวดวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 43 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - 3 หน่วยกิต* 4 หน่วยกิต* 

   หมวดวชิาบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 25 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาเลือก - 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาการศึกษาดว้ยตวัเอง ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   การสอบประมวลความรู้ - 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 43 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

*ไม่นบัหน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยการออกแบบ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2564 วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564  
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)   วิทยาลยัการออกแบบ   เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ

 ออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)   วทิยาลยัการออกแบบ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   

 ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวนัออก (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2564) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 

1   ปีการศึกษา 2551  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2559  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับช่ือวชิา และปรับรหสัวชิาในหมวดวชิาบงัคบั  

     2.2 ยกเลิกกลุ่มวิชาดา้นการประเมินคุณภาพ  กลุ่มวชิาดา้นการแพทยท์างเลือก และเปิด

กลุ่มวชิาดา้นการพฒันาเภสัชกรรมแผนไทย และ กลุ่มวชิาดา้นพฒันาการวจิยันวดแผนไทย ในหมวดวชิาเลือก 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แผน ก แบบ ก1 

วทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

37 หน่วยกิต 

 

37 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 37 หน่วยกติ 37 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

  

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

5 หน่วยกิต 

 8 หน่วยกิต* 

24 หน่วยกิต 

 

- 

5 หน่วยกิต 

8 หน่วยกิต* 

24 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 37 หน่วยกติ 37 หน่วยกติ 

*  ใหเ้ลือกจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึง 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทย์

แผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2564 วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรว ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยการแพทยแ์ผนตะวนัออก  เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวันออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการแพทย์แผน

 ตะวนัออก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2551  เป็นต้นไป 
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3.2.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   

 คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิากายภาพบาํบดั  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 

2530 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2532  2542  2544  2552  2556   และ  2559  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับลดโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็น 139 หน่วยกิต 

     2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 110 หน่วยกิต เป็น 103 หน่วยกิต 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

      2.2.1  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต  

       เป็น 26 หน่วยกิต 

      2.2.2 วชิาชีพ  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 92 หน่วยกิต เป็น 77 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 110 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ - 18 หน่วยกิต 26 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ - 92 หน่วยกิต 77 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 146 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบัด  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563  วนัท่ี 5 สิงหาคม 2563  และสภากายภาพบาํบดัในการประชุม

คร้ังท่ี  8/2563   วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิากายภาพบาํบดั  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  เพื่อนาํเสนอ

ต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

 กายภาพบาํบัด  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2530  เป็นต้นไป 
 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งคณาจารย์ 

  ให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2564 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2564 
 

ข้อเทจ็จริง 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้ งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต 

สอดคลอ้งกบัระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์น

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 โดยท่ีเป็นสมควรให้มีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

รังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564  โดยมี

รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)   และมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

   

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

คณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564 ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม   คร้ังท่ี  1/2564  วนัท่ี  3 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564 เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค  คณะดิจิทลัอาร์ต 
    

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปบณัฑิต   สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค   

คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะดิจิทลัอาร์ต ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค  ตั้งแต่

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป เน่ืองจากมีการควบรวมเน้ือหาวิชากับหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต ซ่ึงไดป้รับปรุงหลกัสูตรเพื่อใชใ้นปีการศึกษา 2564 แลว้  
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

   การขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค  คณะดิจิทลัอาร์ต 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  เป็นตน้ไป ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2563  เม่ือวนัพุธ ท่ี  2 ธนัวาคม 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการอนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค     คณะ

ดิจิทลัอาร์ต  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา ในหมวดวชิาเลือก 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา ในหมวดวชิาเลือกหลกัสูตร

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะวทิยาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ดว้ยหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ (ฉบบัปี พ.ศ. 

2558) มีความประสงคจ์ะขอปรับเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา ในหมวดวชิาเลือก เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายใน

การเลือกเรียนรายวชิา  ดงัน้ี 

  จาก  นกัศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตจากกลุ่มวชิา

เดียวกนั และแผน ข เลือกศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิตโดยมีรายวชิาไม่นอ้ย

กวา่ 9 หน่วยกิตจากกลุ่มวชิาเดียวกนั จากรายวชิาต่อไปน้ี 

  เป็น นกัศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต  และ 

   แผน ข เลือกศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  จากรายวชิาต่อไปน้ี 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวิชา ในหมวดวิชาเลือกหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะวทิยาศาสตร์  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวชิาการจัดการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ   

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต/ฉบับปี พ.ศ.  2560) วทิยาลัยนวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

 

คําขอ 

     มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ.2560) 

วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
 

ข้อเทจ็จริง 

   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีมีความประสงคข์อเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ. 2560) ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป  จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

CIM 622    การวเิคราะห์ขอ้มูล     3(3-0-6)  

       (Data Analytics)  
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7 เร่ือง ขออนุมัติปรับลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์  (ฉบับปี พ.ศ. 2561)   

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์  (ฉบับปี พ.ศ. 2561)   วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัล

เทคโนโลย ี
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ี วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี ไดข้อปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  และ สภามหาวทิยาลยั 

ไดอ้นุมติัในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562   วนัท่ี 19  มิถุนายน  2562  ไปแลว้นั้น 

   เน่ืองจากวิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีความจาํเป็นต้องนาํรายช่ืออาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบางส่วนไปใชก้บัหลกัสูตรอ่ืน ในการน้ี จึงขอปรับลดอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จาก 5 คน เหลือ 3 คน ซ่ึงเห็นวา่เพียงพอกบัการดูแลนกัศึกษาท่ี

ยงัคงอยู ่จาํนวน 17 คน  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2564  เป็นตน้ไป      
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
  

ข้อพจิารณา  

   การขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวทิยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย ์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี ไดผ้า่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564  วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2564   เป็นเท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติั การขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)   วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาระบบสารสนเทศวิสาหกจิ  

  (ฉบับปี พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)   วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทลั

เทคโนโลย ี

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ี วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี ไดข้อปิดดาํเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 และสภา

มหาวทิยาลยั ไดอ้นุมติัในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562   วนัท่ี 19  มิถุนายน  2562  ไปแลว้นั้น 

   เน่ืองจากวิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีมีความจาํเป็นตอ้งนาํรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร บางส่วนไปใช้กบัหลกัสูตรอ่ืน ในการน้ี จึงขอปรับลดอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร   จาก 5 คน     เหลือ 2 คน     ซ่ึงเห็นว่าเพียงพอกบัการดูแลนักศึกษาท่ียงัคงอยู่   จาํนวน  8 คน   ตั้งแต่  

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการ ศึกษา 2564  เป็นตน้ไป      

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

   การขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)   วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี  ไดผ้่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564  วนัท่ี  3  กมุภาพนัธ์  2564  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติ การขอปรับลดจาํนวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)   วิทยาลยันวตักรรมดิจิทัล

เทคโนโลย ี เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติข้อกาํหนด หมวดที่ 3 ทีต่ั้งและแผนผงัแสดงบริเวณ และอาคาร และ 

หมวดที ่10 หลกัสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา 

คําขอ 

   ขออนุมติัขอ้กาํหนด หมวดท่ี 3 ท่ีตั้งและแผนผงัแสดงบริเวณ และอาคาร และ หมวดท่ี 10 

หลกัสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา 
 

ข้อเทจ็จริง 

   เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระของขอ้กาํหนด หมวดท่ี 3 ท่ีตั้งและแผนผงัแสดง

บริเวณ และอาคาร และ หมวดท่ี 10 หลกัสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา  ในการน้ีฝ่ายวชิาการมหาวทิยาลยั

รังสิต    จึงขออนุมติัขอ้กาํหนดฯ ดงักล่าว 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)   และมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 

ข้อพจิารณา 
   ขอ้กาํหนด หมวดท่ี 3  ท่ีตั้งและแผนผงัแสดงบริเวณ  และอาคาร  และ หมวดท่ี 10 หลกัสูตร 

การสอน และการวดัผลการศึกษา ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 

3 กุมภาพนัธ์ 2564  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัขอ้กาํหนด หมวดท่ี 3 ท่ีตั้งและแผนผงัแสดงบริเวณ และอาคาร และ หมวดท่ี 

10 หลกัสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

   สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 สถาบันรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ  มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้ ง 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก     เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จาํนวน  

1  คน ไดแ้ก่ 

  1. ศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  สุขสาํราญ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมัติแต่งตั้ งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบาย

สาธารณะ  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  9/2563  เม่ือวนัท่ี  2 ธนัวาคม 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง ศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  สุขสําราญ เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

     วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มีความประสงคข์ออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

นิเทศศาสตร์ จาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ 

     -  รศ. ดร. อุษา บิ้กก้ินส์ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน 
 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ วิทยาลยันิเทศาสตร์  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ได้

ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2564  เม่ือวนัท่ี  

3 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์ดร. อุษา บ๊ิกก้ินส์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ

ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.12 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา  

  หลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  3  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการ ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดย

อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้ งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า ปริญญา

โทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการ

เผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการ

ตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี 
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ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรครบตาม

จาํนวน หรือมีจาํนวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ 10 คน ทางสถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเสนอ

จาํนวนและคุณวฒิุของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอยา่งนอ้ย   1 รายการ ในรอบ 

5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกันอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนว

ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ “หากมี

การเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 3 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ 

  และการพฒันา  (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเศรษฐศาสตร์ 

 3.  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเมืองการปกครอง (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

คณะรัฐศาสตร์ 

   

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 

  วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร    เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.14 เร่ือง ขออนุมัติอตัราค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม  สําหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดดําเนินการใหม่ 
   

 ตามท่ีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั   ไดข้อเปิดดาํเนินการหลกัสูตรใหม่    ในการน้ี มหาวทิยาลยัจึง 

ขออนุมติัอตัราค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียม สาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่ ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสร้างคอนเทนตดิ์จิทลั 

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

1,900.00 

2,000.00 

304,800.00 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาชรัณสุขศาสตร์ 

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี วชิาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

2,000.00 

5,000.00 

7,000.00 

438,900.00 

 

   ในการขออนุมัติอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม  สําหรับหลักสูตรท่ีเปิด

ดาํเนินการใหม่ ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม

คร้ังท่ี 2/2564 วนัพุธท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 เรียบร้อยแลว้ 
 



34 

 

   เห็นควรอนุมติัอตัราค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียม  สําหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการ

ใหม่ เพื่อนาํเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั และสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม 

ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.15 เร่ือง ขออนุมัติอตัราค่าเล่าเรียน สําหรับหลกัสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2564 
   

 ตามท่ีวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ได้ขอปรับปรุงหลักสูตร ประจาํปีการศึกษา 2564 ในการน้ี 

มหาวทิยาลยัจึงขออนุมติัอตัราค่าเล่าเรียน สาํหรับหลกัสูตรปรับปรุง ระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 2564ดงัน้ี 

 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

รายวชิา 
อตัราค่าเล่าเรียน  

บรรยาย (หน่วยกติละ) ปฏิบัติการ (วชิาละ) 

1. กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ  

    สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั BBA 

 

1,700 

 

- 

2. กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์  

    สาขาวชิาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์ADM 

 

1,900 

 

2,000 
 

 

 

 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายวชิา 
อตัราค่าเล่าเรียน  

บรรยาย (หน่วยกติละ) ปฏิบัติการ (วชิาละ) 

1. กลุ่มวชิาดิจิทลัอาร์ต ANM/DLC/ANV 2,500 3,500 

2. กลุ่มวชิาวศิวกรรมศาสตร์  

    สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม EEE 

 

2,400 

 

4,000 

3. กลุ่มวชิานวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี DIT 

    สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต CGE 

2,200 

2,200 

5,000 

5,000 
 

   ในการขออนุมัติอัตราค่าเล่าเรียน สําหรับหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ประจาํปี

การศึกษา 2564   ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม

คร้ังท่ี 2/2564 วนัพุธท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 เรียบร้อยแลว้ 
 

   เห็นควรอนุมัติอัตราค่าเล่าเรียน สําหรับหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ประจาํปี

การศึกษา 2564  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม ต่อไป 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.16    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2563     

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา   ระดบัปริญญาเอก    

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2563  จาํนวน  6  คน   
 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  6  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2563 

1.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 2 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 

3.  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

2.  สาขาวชิาการศึกษา 1 

รวม 6 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  1   

ปีการศึกษา  2563  จาํนวน  6  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.17 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวติ พ.ศ. 2564 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต    

พ.ศ. 2564 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีได้มีประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม เร่ือง

แนวทางการดาํเนินงานระบบคลงัหน่วยกิตระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  ซ่ึงกาํหนดให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้     ตลอด

ชีวติ โดยไม่กาํหนดอายแุละสามารถสะสมหน่วยกิตไดต้ลอดชีวิต  ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงมีความประสงค์

ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  ว่าด้วย  การศึกษาตลอดชีวิต  พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียด 

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)   และมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
   

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาตลอดชีวิต  พ.ศ. 2564 ไดผ้า่นการ

พิจารณาและตรวจสอบจาก   คณะกรรมการวิชาการ    มหาวิทยาลยัรังสิต    ในการประชุม   คร้ังท่ี 1/2564  

วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต   พ.ศ. 2564  เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.18 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

  3.18.1 เร่ือง  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์ 

    การกฬีามหาวทิยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์    

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ

กายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  มหาวทิยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย ์

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวทิยาลยัรังสิต โดยคณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ  กบั โรงพยาบาลคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ร่วมมือในการจดัการเรียนการ

สอนนักศึกษาคณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ในการปฏิบติังานด้านกายภาพบาํบดั เพื่อเพิ่มพูนเชิง

ทกัษะและประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยด้านกายภาพบาํบดั นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทาํงาน

ร่วมกนัในการดูแลผูป่้วยแบบสหวชิาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งนกักายภาพบาํบดัและบุคลากรดา้นสุขภาพ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม   

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั   คร้ังท่ี 3/2559  วนัท่ี   21   กนัยายน  2559          

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองคก์รต่าง ๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี   มหาวทิยาลยั

รังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย ์  เม่ือวนัท่ี  6  พฤศจิกายน  2563  เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง คณะกายภาพบาํบดั

และเวชศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย ์

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงค์ขอตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุม คร้ังท่ี 

4/2561 วนัที ่ 9 ตุลาคม  2561 คร้ังที ่ 1/2562 วนัที ่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 คร้ังที่ 2/2562 วนัที ่ 7 พฤษภาคม 2562     

และคร้ังท่ี 4/2562  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมิน  ผลงานทาง

วชิาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย  ์สาขาวิชาประวติัศาสตร์ ของ  ผศ.ดร.ธํารงศกัด์ิ  เพชรเลิศ

อนนัต ์ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชานิติปรัชญา   ของ   ผศ.ดร.มงคล  เทียนประเทืองชยั   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาปรัชญา ของ นายวรเทพ ว่องสรรพการ  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาสถิติศาสตร์ ของ  นางสาวนิภาพร  ปัญญายงค ์ 

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์ สาขาวชิาสังคมวิทยา ของ  วา่ท่ีร้อยตรี ฟ้าลัน่  กระสังข ์  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  ของ นางพีรยา   มหากิตติคุณ   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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 2.7  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ของ นางวิภาพร  

ขจรวงศว์ฒันา  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  ของ  นางสาววีริสา  

เชา้เจริญ  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.9  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของนางวิลาวลัย ์อุดมการเกษตร   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ   นางสาวชวพร    ธรรมนิตยกุล  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา   ของ  นางสาวบาจรีย ์  จนัทราภาณุกร  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.12  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์   สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์  ของ  นายทกัษ์สิทธ์ิ   

จรัสแสงไพศาล ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.13   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์      สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง อนุสาขาวิชาออกแบบ     

ตกแต่งภายใน ของ  นางไพลิน โภคทว ี ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทย  ของ  นางอรชดา   สิทธิพรหม  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.15   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชาอายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  ของ  

นายอภิเชษฐ์  ศิรินวเสถียร  ประเมินผลให้ผ่านได้เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.16   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวิชารังสีวินิจฉยั  ของ  นางสาวสุธีรา  อิทธิวิศวกุล  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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2.17   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากายภาพบาํบดัและกายอุปกรณ์  ของนางสาวณัฏฐิกา  

นาคเพชร  ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563  

วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทาง

วชิาการ   จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมี

รายนามอาจารยท่ี์สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 2 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

จาํนวน 12 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2  ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.ธาํรงศกัด์ิ  เพชรเลิศอนนัต ์  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.ดร.มงคล  เทียนประเทืองชยั  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชานิติปรัชญา 

    ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายวรเทพ  วอ่งสรรพการ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาปรัชญา 

    ตั้งแต่วนัท่ี 19  พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวนิภาพร  ปัญญายงค ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาสถิติศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 

 -   วา่ท่ีร้อยตรี ฟ้าลัน่  กระสังข ์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาสังคมวทิยา    

    ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางพีรยา   มหากิตติคุณ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาประวติัศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางวภิาพร ขจรวงศว์ฒันา  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

    ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาววริีสา   เชา้เจริญ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

    ตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  
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 -  นางวลิาวลัย ์ อุดมการเกษตร  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวชวพร   ธรรมนิตยกุล  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

    ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวบาจรีย ์ จนัทราภาณุกร  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาจุลชีววทิยา 

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายทกัษสิ์ทธ์ิ  จรัสแสงไพศาล     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางไพลิน โภคทว ี   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง   

    อนุสาขาวชิาออกแบบตกแต่งภายใน 

    ตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางอรชดา  สิทธิพรหม     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาแพทยแ์ผนไทย   

    ตั้งแต่วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอภิเชษฐ ์ ศิรินวเสถียร    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร   

    ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวสุธีรา  อิทธิวศิวกลุ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวชิารังสีวนิิจฉยั   

    ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546    แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550   ความวา่    “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการแต่งตั้ งอาจารย์   16  คน   ดาํรงตาํแหน่ง               

รองศาสตราจารย ์ จาํนวน 2 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 12 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   จาํนวน 2 คน         

ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อนและเทียบเคียงสาขาวชิาในการดํารง 

           ตําแหน่งทางวชิาการ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาํนวน 1 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

    เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํวิทยาลยัเภสัชศาสตร์  เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ    จากสถาบนัอ่ืนมา

ก่อน  มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ  ฝ่ายเลขานุการฯ   จึง

เรียนมาเพื่ออนุมติัดาํเนินการดงัน้ี   

1. นางสาวอมรทศัน์  สดใส    เดิมดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  จาก

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   ตั้งแต่17 กนัยายน 2557  มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  (รหัสสาขาวิชา 3302)    

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  
 

  ฝ่ายเลขานุการฯ  จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการ พ.ศ. 2561  หมวด 3  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน ขอ้ 16 และขอ้ 17     ความวา่  

  ขอ้ 16  มหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา    

ในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนักบัท่ี

เคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ  และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกว่าท่ีบุคคลนั้นเคยดาํรงอยู ่    ทั้งน้ี โดย

ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 
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  ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะ

นาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน  และสาขาวิชานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 17 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 16    

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

      17.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล    ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทาง 

วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 16  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิมจาก

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษาหรือ

สถาบนัชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนั  อุดมศึกษาหรือ

สถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทาง

วชิาการของมหาวทิยาลยัพิจารณา 

  17.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัพิจารณาผลงาน ทาง

วชิาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  1  ก่อนนาํเสนอ สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ดาํเนินการ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยรังสิตดาํเนินการแต่งตั้ง นางสาวอมรทศัน์  สดใส   ดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.3  เร่ือง  ขออนุมัติการไม่เห็นชอบในการขอกาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

         ของ นางสาวเฉลมิพร  เยน็เยือก 

คําขอ  

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการไม่ใหค้วามเห็นชอบในการขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

สาขาวชิาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวเฉลิมพร  เยน็เยอืก 
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ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วย  นางสาวเฉลิมพร  เย็นเยือก  ได้เคยยื่นเร่ืองเพื่อขอกําหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์      

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังท่ี 1/2563  วนัท่ี 18 มีนาคม 2563  มีมติไม่เห็นชอบในการขอ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  นางสาวเฉลิมพร  เยน็เยือก     จึงไดย้ื่นเร่ืองเพื่อขอทบทวน   ผลการ

พิจารณา (คร้ังท่ี 1)  และท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่3/2563 วนัท่ี 

11 สิงหาคม 2563  มีมติเห็นชอบในการรับเร่ืองขอทบทวนผลการพิจารณาดงักล่าว มหาวิทยาลยัรังสิตได้

ดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  เพื่อพิจารณาคาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้ผลการประเมินผลงานทาง

วิชาการ ในการขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวเฉลิมพร  เยน็เยือก  ท่ี

ไดส่้งมาเพื่อขอทบทวนผลการพิจาณา คร้ังท่ี 1/2563  วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการมีมติยืนยนัผลการ

ประเมินตามมติเดิมคือไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง   ผูช้่วยศาสตราจารย ์ เนื่องจากผลงานมี

คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 

พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแลว้มีมติอนุมติัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการและ

เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่ออนุมติัการไม่เห็นชอบในการขอกาํหนด    ตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยรังสิตอนุมัติการไม่เห็นชอบในการขอกําหนดตาํแหน่ง  ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวเฉลิมพร  เย็นเยือก  ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ดงักล่าว 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการทีไ่ม่เห็นชอบ

 ในการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของ นางสาวเฉลมิพร เยน็เยือก  เน่ืองจากผลงานมี

 คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่าํหนด 

 

5.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร ตามเกณฑ์ 

  มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  5  หลกัสูตร  
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ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการ ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดย

อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้ งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า ปริญญา

โทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการ

เผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอย่างน้อย 1 รายการ

ตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี 

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรครบตาม

จาํนวน หรือมีจาํนวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ 10 คน ทางสถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเสนอ

จาํนวนและคุณวฒิุของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 
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2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย  1 รายการ ในรอบ 5 

ปียอ้นหลงั 

 - อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกันอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนว

ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ “หากมี

การเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 5 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะบริหารธุรกิจ                                                                                                               

   2. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

    (ฉบบัปี พ.ศ.2563)  วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

   3. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) 

    คณะเภสัชศาสตร์ 

    4. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเภสัชกรรมอุตสาหการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) 

    คณะเภสัชศาสตร์ 

    5. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

    คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

  5.2.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

   และ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย 

เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา และ หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  และ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    ท่ีกาํหนด  

ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่ง

นอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  และ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2.3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 

 วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัล

เทคโนโลย ี
  

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    ท่ีกาํหนด 

ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่ง

นอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์    วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2.4  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    ท่ีกาํหนด 

ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่ง

นอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.2.5  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 

  

ข้อเทจ็จริง 
 

เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร    เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    ท่ีกาํหนด 

ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่ง

นอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   แก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.2.6  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์   
 
    

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์   
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    ท่ีกาํหนด 

ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่ง

นอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ  คณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ได้

กาํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2.7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 และ สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น  คณะศิลปศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร และสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  

คณะศิลปศาสตร์ 
  

ข้อเทจ็จริง 
 

เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร    เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    ท่ีกาํหนด 

ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่ง

นอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร และสาขาวชิา

ภาษาญ่ีปุ่น  คณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2.8 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทลั   

 (หลกัสูตรเปิดใหม่) วิทยาลัยนวตักรรมสังคม 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูป้ระกอบการทางสังคมยคุดิจิทลั(หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยันวตักรรม

สังคม 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย 

เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้

กาํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา             
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูป้ระกอบการทางสังคมยคุดิจิทลั  (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยันวตักรรม

สังคม  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติ การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  1  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   พ.ศ. 

2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์สําหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอด

ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลักสูตรเกินกว่า 1 

หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นอาจารย์

ประจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิไม่

ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์

ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ต้องมีอาจารยป์ระจาํหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้งเป็นผูมี้

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่ง

นอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 
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 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนว

ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ “หากมี

การเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  1  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะบญัชี 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา 2563 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
            

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563   จาํนวน  4  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  4   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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คณะ 
ภาคการศึกษา 

2/2563 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 3 

รวม 4 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.

2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี        ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา 2563     จาํนวน  4   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

5.5   เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่2   ปีการศึกษา  2563  

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา  2563  จาํนวน   5  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียด

ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 5 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2563 

1. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสารสงัคม  1 

2. สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 

3. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 

4. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 1 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2563 

5. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 

รวม 5 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท        ภาคการศึกษาท่ี 2      

ปีการศึกษา 2563   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.6 เร่ือง   การแต่งตั้งบุคลากร 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้งให้

บุคลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 

 1.   ดร.เชาว ์  เตม็รักษ ์   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายญ่ีปุ่นสัมพนัธ์ 

 2.   ดร.เริงศกัด์ิ   แกว้เพช็ร  ดาํรงตาํแหน่ง รักษาการผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม 

        และศิลปวฒันธรรม 

 3.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วุฒิพงษ ์ชินศรี ดาํรงตาํแหน่ง รักษาการผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวสิาหกิจ  

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
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 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัในการ

ขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

5.7 เร่ือง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจําปี พ.ศ. 2562 - 2563 

 

  ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของ

อธิการบดี ลงวนัท่ี  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  ท่ีกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีทุกรอบ 2 

ปี หลงัวนัเร่ิมปฏิบติังานในตาํแหน่งอธิการบดี (วนัท่ี 1 มีนาคม) ตามขอ้บงัคบัขอ้ 9 และกาํหนดให้

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  ท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง ดาํเนินการประเมิน  ให้แลว้เสร็จ

ภายใน 120 วนั 

 

ข้อพจิารณา 

   เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของ

อธิการบดี  ลงวนัท่ี  31  พฤษภาคม  พ.ศ.2554  

   คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งในการ

ประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ไดเ้ร่ิมตน้กระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของอธิการบดี  โดยคร้ังน้ี คณะกรรมการฯ เห็นควรใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยัไดมี้ส่วนร่วมในการ

ประเมินผลและเสนอแนะ  โดยจะไดร้วบรวมความเห็นของกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไปประกอบการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ต่อไป 

   ในการน้ี มหาวทิยาลยัจะจดัส่งเอกสาร “รายงานผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.

2562-2563” พร้อมแบบฟอร์มการประเมิน ใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยั ไดพ้ิจารณาและประเมิน โดยจะจดัส่งให้

ภายในวนัท่ี  31  มีนาคม  2564  

   ทั้งน้ี ขอใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยั ไดส่้งผลการประเมินคืน  ภายในวนัท่ื  30  เมษายน 2564 

เพื่อคณะกรรมการฯจะไดด้าํเนินการต่อไป 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

5.8 เร่ือง การนําเสนอผลติภัณฑ์ส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรมและการส่งเสริมหน่วยธุรกจิภายใต้ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต  

 

การนาํเสนอผลิตภณัฑ์ ส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรม และการส่งเสริมหน่วยธุรกิจภายใตม้หาวิทยาลยัรังสิต 

โดยสาํนกังานนวตักรรมวสิาหกิจดิจิทลั 

 

เกีย่วกบัหน่วยงาน 

สํานกังานนวตักรรมวิสาหกิจดิจิทลั ไดรั้บจดัตั้งข้ึนภายใตฝ่้ายวิสาหกิจ ซ่ึงมี ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ดาํรง

ตาํแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจ โดยนอกเหนือจากสาํนกังานนวตักรรมวสิาหกิจดิจิทลัแลว้ ยงัมีหน่วยงานอ่ืนท่ี

สังกดัฝ่ายวิสาหกิจ ท่ีทาํงานร่วมกนั ไดแ้ก่ 1) ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอพั และ 2) สํานกังานทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา 

 

สํานักงานนวตักรรมวสิาหกจิดิจิทลั มีวตัถุประสงค์ในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) เพื่อช่วยประสานงานและผลกัดนัให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์ ส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรม ท่ีมีความ

เป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ละผลกัดนัให้ผลงานดงักล่าวเขา้สู่ตลาด ซ่ึงจะทาํให้สังคมรับรู้ถึงผลลพัธ์ท่ี

เกิดข้ึนจริงจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต โดยท่ีมาของผลงานเหล่านั้นอาจจะเกิดจาก

ไอเดียใหม่หรือนํางานวิจยัท่ีมีอยู่มาต่อยอดให้ใช้ได้จริง โดยแนวทางในการดาํเนินการจะใช้ทุน

สนบัสนุนเพื่อพฒันานวตักรรม เป็นตวัขบัเคล่ือน 

2) เพื่อส่งเสริมหน่วยธุรกิจภายใตม้หาวทิยาลยัรังสิต ในส่วนของช่องทางการจดัจาํหน่ายเพิ่มเติม เช่น การ

จดัจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (ร้าน RSU Store ใน Shoppe, Lazada) และช่วยประสานงานในดา้น

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจ 

ซ่ึงหัวข้อในการนําเสนอ จะประกอบด้วย 

1. โครงสร้างของฝ่ายวสิาหกจิ 

2. ผลติภัณฑ์ ส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรม จากทุนสนับสนุนเพ่ือพฒันานวตักรรม  

2.1. เคร่ืองวดัระดบัความสุกของทุเรียนแบบพกพา 

2.2. กระถางยิม้ได ้

2.3. แกว้วดัความหวาน 

2.4. อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ (ใชคู้่กบัหนา้กากดาํนํ้าต้ืน) 

2.5. นวตักรรมอาหารจากเมล็ดกระบก 
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2.6. นํ้าด่ืมวติามินกล่ินกญัชา 

3. ภาพรวมในการดําเนินการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของร้าน RSU Store ใน Shopee, Lazada 

คณะเทคโนโลยอีาหาร 

1. กาแฟดริป “SUN COFF” กาแฟ Premium อาราบิกา้ 100% เกรด A  

2. เมล็ดกาแฟคัว่ “SUN COFF” กาแฟ Premium อาราบิกา้ 100% เกรด A (คัว่เขม้) จากโรงคัว่

มหาวทิยาลยัรังสิต 

3. อกไก่ผง จากเน้ือไก่ธรรมชาติ 100% 

4. Ginger Meringue (เมอแรงคขิ์ง)  

5. สตรอเบอร่ีชิปส์ กลว้ยหอมสตรอเบอร่ีอบกรอบ ผลิตจากผลไมแ้ท ้100% 

6. มนัชิปส์ มนัม่วงอบกรอบ จากมนัม่วงธรรมชาติ 100% 

7. กลว้ยชิปส์ กลว้ยหอมอบกรอบ จากกลว้ยหอมธรรมชาติ 100% 

8. กลว้ยนํ้าวา้ชิปส์ กลว้ยนํ้าวา้อบกรอบ รูปแบบใหม่ จากกลว้ยนํ้าวา้ธรรมชาติ 100% 

9. ผงมนัม่วง จากมนัม่วงธรรมชาติ 100% 

วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

1. โอเอ็ม อาย เอ็นไรซ์เท็น (OM Eye Enriceten) ผลิตภณัฑ์ดูแลรอบดวงตา จากสารสกดัขา้วไทย ผสาน

เทคโนโลยเีปปไทด ์

2. โอเอ็ม เฟเชียล ไรซ์ บียอน (OM Facial Rice Beyond) ผลิตภณัฑ์ดูและผิวหน้าจากสารกลดัขา้วไทย

ผสานเทคโนโลยเีปปไทด ์

3. โอเอ็ม เฟเชียล ออไรซ์ซัน (OM Facail Auricezon)ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหน้า จากสารสกดัขา้วไทยผสาน

เทคโนโลยเีปปไทด ์

คณะบริหารธุรกจิ 

1. ขา้วทิพยอ์รุณ 1 Kg ขา้วกลอ้งหอมปทุมคดัพิเศษ “ขา้วดี  มีจมูก” จากโรงสีขา้วตน้แบบ มหาวิทยาลยั

รังสิต 

4. หน่วยธุรกจิทีก่าํลงัดําเนินการพฒันาผลติภัณฑ์ ส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรม เข้าสู่ตลาด 

4.1. คณะเทคโนโลยอีาหาร 

4.1.1. กาแฟดริป “SUN COFF” กาแฟ Premium อาราบิกา้ 100% เกรด A  

4.1.2. เมล็ดกาแฟคัว่ “SUN COFF” กาแฟ Premium อาราบิกา้ 100% เกรด A (คัว่เขม้) 

4.1.3. อกไก่ผง จากเน้ือไก่ธรรมชาติ 100% 

4.1.4. Ginger Meringue (เมอแรงคขิ์ง)  

4.1.5. สตรอเบอร่ีชิปส์ กลว้ยหอมสตรอเบอร่ีอบกรอบ ผลิตจากผลไมแ้ท ้100% 
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4.1.6. มนัชิปส์ มนัม่วงอบกรอบ จากมนัม่วงธรรมชาติ 100% 

4.1.7. กลว้ยชิปส์ กลว้ยหอมอบกรอบ จากกลว้ยหอมธรรมชาติ 100% 

4.1.8. กลว้ยนํ้าวา้ชิปส์ กลว้ยนํ้าวา้อบกรอบ รูปแบบใหม่ จากกลว้ยนํ้าวา้ธรรมชาติ 100% 

4.1.9. ผงมนัม่วง จากมนัม่วงธรรมชาติ 100% 

4.2. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

4.2.1. Facial Rice Auricezon 

4.2.2. Facial Rice Beyond 

4.2.3. Eye Enriceten 

4.2.4. ครีมจากสารสกดัเปลือกมงัคุด 

4.2.5. ตรีผลาผสมคลอลาเจนชนิดผง 

4.2.6. Solar mass 

4.3. วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 

4.3.1. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมวติามินผสมเทอร์ปีน(นํ้าด่ืมวิตามินกล่ินกญัชา) 

4.3.2. ขมิ้นชนัแคปซูล (ยาสามญัประจาํบา้น) 

4.3.3. ฟ้าทะลายโจรแคปซูล (CIEL MO VID) 

4.3.4. ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  (กระชาย) 

4.3.5. เซร่ัมบาํรุงรากผม สูตรเขม้ขน้ 

4.3.6. นํ้ามนัสีทองเพื่อการผอ่นคลาย 

4.3.7. Face Serum, Face Cream with Cannabis sativa Seed Oil or with CBD 

4.3.8. Hand Cream, Relaxing Leg Balm with Cannabis sativa Seed Oil or with CBD 

4.4. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

4.4.1. แกว้ยอ่ยสลายได ้Bioplazz และ Zippy 

4.4.2. SMART WALKER 

4.4.3. Phototherapy 

4.4.4. เคร่ืองเล่ือยกระดูกอตัโนมติัสาํหรับงานพยาธิวทิยา 

4.4.5. CUSTOM MATTRESS ร่วมมือกบับริษทั AMAXING 

4.5. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

4.5.1. เคร่ืองอดัภาชนะจากวตัถุดิบธรรมชาติ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี ้

  1) มหาวทิยาลยัรังสิต เหมือนกองทพัทีม่ีศักยภาพ มีผู้รู้ ผู้มคีวามสามารถรวมอยู่มาก  สามารถคิด

  และทาํเร่ืองใหญ่ๆ ได้ เช่นทาํโครงการ “มหาวิทยาลยัรังสิตกบัการขจัดความยากจน”  หรือตั้ง 

  สํานักคิดรังสิต ทาํเร่ือง “ทศิทางอนาคตประเทศไทย”  เป็นต้น  โดยต้องสร้างความเช่ือมั่นและ 

  ความท้าทายว่า มหาวิทยาลยัสามารถทาํได้  โดยการเช่ือมโยงผู้รู้จากหลายภาคส่วน มาร่วมมือกนั  

  ปัญหาของมหาวทิยาลัยในปัจจุบันคือ มี “นักสอน” กบั “นักวจัิย”  แต่ขาด “นักคิด”  ทีจ่ะมาทาํ

  เร่ืองนโยบาย ซ่ึงมีประเด็นน่าศึกษาค้นคว้าหลายเร่ือง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ, นวตักรรมทางสังคม  

  เป็นต้น 

  2) มหาวทิยาลัยรังสิต มีเคร่ืองมือสือสารและคณะวชิาด้านการส่ือสารและศิลปะ จํานวนมาก เช่น

  สถานีโทรทัศน์  นักสร้างภาพยนตร์ นักทาํละคร วงดนตรี ฯ มหาวทิยาลยัสามารถใช้ศักยภาพ 

  ดังกล่าว สร้างความร่วมมือและเครือข่ายกบัภายนอก เพ่ือสร้าง “ศูนย์ส่ือสารถักทอพลงับวกบน

  แผ่นดินไทย”  

  3) การเรียนการสอนต้องส่งผลต่อสังคม และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ชุมชนและประเทศชาติ 

  ด้วย  ทุกศาสตร์ทีส่อน ควรพสูิจน์ให้เห็นว่า เป็นผลสําเร็จได้ เป็นจริงได้  ปัจจุบันมหาวทิยาลยัจึง

  ถือ “ตําบลหลกัหก” เป็นพื้นทีเ่ป้าหมายการทาํงาน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวชิาต่างๆ 

  กบั  ชุมชน จังหวดั และหน่วยงานภาครัฐ  

 

5.9 เร่ือง แนวทางการปรับปรุงการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ได้นาํเสนอแนวทางการปรับปรุงการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัรังสิต โดยกาํหนดเป็นกลยทุธ์รังสิต (Rangsit Strategy Level)  3 ระดบั ดงัน้ี 

1 กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  

2 กลยทุธ์ระดบัคณะ (Faculty Strategy)   และ 

3 กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) 

โดยแต่ละระดบัจะใชส้าํหรับการวางแผนในแต่ละคณะ เพื่อใหค้รอบคลุมกบัการนาํเสนอ 
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ระดับที ่1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 

คือการมองภาพรวมเพื่อกาํหนดเป้าหมายหลกัขององคก์รและทิศทางในการดาํเนินงานใหบ้รรลุตาม

เป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดวสิัยทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ

ดว้ยกนัไดแ้ก่ 

Growth Strategy - กลยทุธ์เพื่อเนน้การเติบโต เช่น การขยายตลาด การร่วมพนัธมิตร เป็นตน้ 

Stability Strategy - กลยทุธ์แบบคงตวัท่ีไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติม แต่พยายาม

รักษามาตรฐานผลการดาํเนินงานใหค้งท่ี 

Retrenchment Strategy - กลยทุธ์แบบหดตวั ซ่ึงมกัจะพบในกลุ่มสาขาวชิาชีพท่ีมีความตอ้งการท่ีลดลง ทาํ

ใหบ้างสาขาจาํเป็นตอ้งปรับตวัอยา่งเร่งด่วน 

Transformation Strategy - กลยทุธ์แบบปรับตวัเอง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบท และ innovative 

Technology 

ระดับที ่2 กลยุทธ์ระดับคณะ (Faculty Strategy) 

การสร้างจุดแขง็ทางการแข่งขนัในธุรกิจการศึกษาเพื่อใหม้หาวทิยาลยัสามารถขบัเคล่ือนไดต้ามเป้าหมาย 

โดยเป็นการตดัสินใจของแต่ละคณะ ในการกาํหนดทิศทาง การจดัสรรทรัพยากรและการบรรลุประสิทธิภาพดา้น

คุณภาพ เพื่อใหส้ามารถผลิตบณัฑิตไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการ และกา้วเป็นผูน้าํในการกาํหนดทิศทางนวตักรรม

การศึกษาของสายวชิาชีพได ้ โดยแบ่งเป็น 5 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

Differentiation - กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง ดว้ยการหา Positioning ใหม่ของสาขาวชิาชีพท่ีเหนือกวา่

คู่แข่งหรือทาํใหคู้่แข่งตามไม่ทนั เพื่อให้ดึงดูดความสนใจและขยายความตอ้งการกลุ่มลูกคา้ใหม่ได ้

Student Centric - กลยทุธ์การปรับตวัตามความตอ้งการของผูเ้รียนผา่นการพฒันาบุคลิกภาพ ความสามารถ 

และ ทกัษะ ของนกัศึกษาเป็นท่ีตั้ง เป็นการคิดคน้แนวทางหรือออกแบบการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ยูเ่สมอ 

Niche Market - กลยทุธ์การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มดว้ยการกาํหนดกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีความสนใจเฉพาะ 

หลกัสูตรไม่จาํเป็นตอ้งตอบโจทยทุ์กคน แต่เลือกเขา้หาเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงขอ้ดีจะทาํใหรั้งสิตมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัได้

อยา่งชดัเจน และไม่จาํเป็นตอ้งแข่งกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน 

 



66 

 

 

Objective and key Results (OKRs) - กลยทุธ์ท่ีเป็นการประยกุตใ์หเ้กิด ผล outcome มากกวา่ Output โดย

เนน้ผลลพัธ์ท่ีบณัฑิตสามารถยนืดว้ยตวัเองได ้ Self-employed มีทกัษะ IT. มีความเป็น Leaderships และ 

International  

ระดับที ่3 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) 

การพฒันาการทาํงานของภายในองคก์รเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ

ความเร็ว ประสิทธิภาพและการบริหารตน้ทุน รวมไปถึงการระบุและจดัลาํดบัความสาํคญัของการริเร่ิมการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานให้เกิดความพร้อมขององคก์ร ซ่ึงกลยทุธ์ระดบัน้ีจะมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละ

หนา้ท่ี เช่น 

Implementation (ฝ่ายปฏิบติัการ) - กลยทุธ์เพือ่การพฒันาสายสนบัสนุนใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีรวดเร็วควบคู่ไป

กบัคุณภาพ และเตรียมพร้อมสาํหรับการจดัลาํดบัความสาํคญั การพฒันาความคิดริเร่ิมและการวางแผนพฒันาการ

เปล่ียนแปลง 

Marketing (การตลาด) - กลยทุธ์เพือ่การวางแผน Brand positioning และ Brand identity เพื่อใหเ้ป็น Top-

of-mind ในตลาด  

Innovation Leadership - กลยทุธ์สร้างสมดุลของตน้ทุนกบัรายรับ (cost +time+manpower) รวมถึงการ

บริหารค่าใชจ่้ายใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน (Return on Investment) 

Financial (การเงิน) - กลยทุธ์เพื่อการบริหารจดัการกระแสเงินสดซ่ึงเปรียบเสมือนกบัเส้นเลือดของธุรกิจ

อยา่งไรใหเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้าย  

Research & Development (วิจยัและพฒันา) Innovation (นวตักรรม) Academic Service (บริการวชิาการ) - 

การมองหาโอกาสของแหล่งเงินทุน เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 

การสร้างกลยทุธ์ในปี 2565-2570 คือการช่วยใหรั้งสิตขบัเคล่ือนโดยการกาํหนดทิศทางกลยทุธ์และผสาน

ความเช่ียวชาญแต่ละสาขาวชิาชีพเขา้กบัเทคโนโลย ี พร้อมทั้งสร้างวฒันธรรมองคก์รใหม่ท่ีมุ่งเนน้การปรับปรุงเพื่อ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 

มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี ้
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  1) ช่ืนชมการนําเสนอแนวทางของมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการคิดเชิงระบบ

  และเชิงบริหารจัดการ ไม่ใช่คิดเชิงเทคนิค 

 2) มหาวทิยาลยัควรมุ่งพฒันาพลงัสร้างสรรค์ขององค์กร โดยสร้างความมีส่วนร่วมและความเป็น

  เจ้าของ ซ่ึงมีวธีิการสําคัญ 3 ข้ันตอน  ได้แก่ 

 -  การระดมความคิดและจินตนาการ  ว่าแต่ละคนอยากเห็นองค์กรทีด่ีทีสุ่ด เป็นอย่างไร 

 -  การระดมความคิด ว่าเพ่ือจะบรรลุในส่ิงทีใ่ฝ่ฝันน้ัน องค์กรจะต้องทาํเร่ืองใหญ่ๆ อะไรบ้าง 

  - จัดทาํ Plan of Action ว่าเร่ืองทีต้่องทาํมีอะไรบ้าง กาํหนดเป้าหมายรูปธรรมซ่ึงมีผลลพัธ์และ

 เง่ือนเวลากาํกบัอย่างชัดเจน 

 3) มีความเช่ือว่า “การเรียนรู้ทีด่ีเป็นส่ิงประเสริฐทีสุ่ดของมนุษย์”  และ “มนุษย์มีศักยภาพในการ

 เรียนรู้สูงสุด”  ส่ิงที่ท้าทายคือ มหาวทิยาลยัรังสิตจะเสนอ “การเรียนรู้ใหม่” (New Learning) 

 หรือ Innovation อย่างไร   ทาํอย่างไรจึงจะเกดิ “การเรียนรู้อย่างมีความสุข” และ Work base 

 Learning หรือการเรียนรู้ทีเ่อาชีวติเป็นตัวตั้ง 

 4) ปัจจุบันประชากรคนรุ่นใหม่ มีวถิีชีวติอกีแบบหน่ึง เช่น ทาํงานอยู่ทีบ้่าน  ไม่ทาํงานประจําแบบ

 มีเวลากาํหนดเข้างาน เลกิงานแน่นอน  คนกลุ่มนีม้ีจํานวนมาก ซ่ึงมหาวทิยาลยัควรศึกษาและให้

 ความสําคัญ 

 

เลกิประชุมเวลา  19.35  น. 

                                                    
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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