
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2563 

วนัพุธที ่  17  มิถุนายน  2563 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกลุ   อุปนายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณติั  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

12. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

13. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

14. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

15. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกสา้น   กรรมการ 

16. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

17. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์    รักษาการอธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

6. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เชฎฐเนติ ศรีสอา้น  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
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10. ผูช่้วยศาสตราจารยผ์การัตน์  จาํปานอ้ย  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน 

11. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

12. นายประทีป  นรินทรางกรู ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

13. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

14. นายสานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคมและสิทธิประโยชน ์

15. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

11. รองศาสตราจารย ์พตท.ดร.กฤษณพงค ์พตูระกลู ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

11. นางเบญจา  สนัติธนานนท ์   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานงบประมาณ 

16. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

17. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากลุ   เลขานุการอธิการบดี 

18. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

19. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตชุดปัจจุบัน ครบวาระ 4 ปี 

  ดว้ยกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิตชุดปัจจุบนั ไดค้รบวาระ 4 ปี เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2563   

และมหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิตชุดใหม่เรียบร้อยแลว้  แต่ปัจจุบนั  

ยงัไม่มีคาํสัง่แต่งตั้งกรรมการสภาชุดใหม่จาก สกอ. ดงันั้น กรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดปัจจุบนั จึงยงัคงทาํหนา้ท่ี

ต่อไป  ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 32  วรรคส่ี ของ พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  ท่ีบญัญติัว่า 

  “ในกรณีกรรมการสภาสถาบนัพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการสภาสถาบนั

ข้ึนใหม่  ใหก้รรมการสภาสถาบนัซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้ง

กรรมการสภาสถาบนัข้ึนใหม่” 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2    

   ปีการศึกษา 2562   (วทิยาลยัเภสัชศาสตร์   และวทิยาลยัแพทยศาสตร์)   

   (มติเวยีน คร้ังที ่ 2/2563) 

  เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  มีนกัศึกษาวิทยาลยัเภสชัศาสตร์และวิทยาลยั

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพือ่นาํเอกสารไป

ใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการ

สมคัรงาน  หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาวิทยาลยัเภสัชศาสตร์  ระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี  2    ปีการศึกษา  2562    จาํนวน 132 คน   และวิทยาลยัแพทยศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  จาํนวน 107 คน  โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบ ทวิภาค 

รวมจํานวนทั้งส้ิน  239 คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.  2562  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2563   เร่ือง  ขออนุมติั

การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2562 (วิทยาลยัเภสัช

ศาสตร์  และวิทยาลยัแพทยศาสตร์)  ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 2/2563  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  (วิทยาลยัเภสชัศาสตร์  และวิทยาลยั

แพทยศาสตร์)   ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  29  เมษายน  2563   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่1/2563 

 วนัพุธที ่  18  มีนาคม  2563 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่1/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง   ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ   

                                            วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
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3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต/ 

  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2563)  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม มีวตัถุประสงคใ์นการ

ขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ ความสามารถในการศึกษา คน้ควา้ คิด วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ ดว้ยหลกัวิชาการทั้งดา้นสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แบบบูรณาการอยา่งเป็นองคร์วม 

   1.2  เพื่อใหบ้ณัฑิตเป็นผูท่ี้มีสติปัญญา มีความรอบรู้แบบรอบดา้น มีวฒิุภาวะ ทั้ง

ทางอารมณ์ และจิตสาํนึก มีวิสยัทศัน ์ มีจินตนาการสร้างสรรค ์ ท่ียนือยูบ่นพื้นฐานของการเขา้ใจความเป็นจริง

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)    3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

  12 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)  6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหวา่ง 

   ประเทศ (International Language and International 

   Experience) 

                6  หน่วยกิต     

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
   

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม (Arts and Culture)    

   15 หน่วยกิต  

  

  

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)    
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

    2.1 วชิาชีพ  75 หน่วยกติ 

          ก. วชิาชีพ-บงัคบั          48 หน่วยกิต 

          ข. วชิาชีพ-เลือก          27 หน่วยกิต 

    2.2 วชิาโท            15 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 
  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 5 คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 5 คน  โดยจะ

รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  6  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทาง

สังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  วิทยาลยั

นวตักรรมสังคม ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563   

วนัพธุท่ี  29 เมษายน 2563 

  จากการตรวจสอบพบว่า  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563)  วทิยาลยันวตักรรมสงัคมเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2563) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วทิยาลยันวตักรรมสังคม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 

 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัตปิรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก  

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยั

การแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2557    

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 เปล่ียนรหสัวิชาจาก   TCM   เป็น  BCM 

      2.5 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม   

    จาก  181   หน่วยกิต   เป็น  192  หน่วยกิต 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา 2557 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ.  

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ.  

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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 108 หน่วยกติ 145 หน่วยกติ 156 หน่วยกติ 

     -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  45 หน่วยกิต - 

     -  วชิาชีพบงัคบั  80 หน่วยกิต - 

     -  วชิาฝึกเวชปฏิบติั  20 หน่วยกิต - 

    2.1 หมวดวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์ ไม่นอ้ยกวา่ 35 หน่วยกิต - 39 หน่วยกิต 

    2.2 หมวดวชิาชีพเฉพาะการแพทยแ์ผนจีน ไม่นอ้ยกวา่ 73 หน่วยกิต - 87 หน่วยกิต 

         -   กลุ่มวชิาการแพทยแ์ผนจีน 1 ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต - 38 หน่วยกิต 

-   กลุ่มวชิาการแพทยแ์ผนจีน 2 ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต - 10 หน่วยกิต 

-   กลุ่มวชิาการแพทยแ์ผนจีน 3 ไม่นอ้ยกวา่ 33 หน่วยกิต - 39 หน่วยกิต 

 2.3 หมวดวิชาฝึกเวชปฏิบติั ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต - 30 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 181 หน่วยกติ 192 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี  29  เมษายน  2563  

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อนาํเสนอต่อเพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)    วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวันออก  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัตปิิดดาํเนินการหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั 

  วทิยาลยันิเทศศาสตร์  

คาํขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา      

คอนเทนต ์และส่ือดิจิทลั วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา   

คอนเทนต ์และส่ือดิจิทลั  เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  ทั้งน้ี ขอปิดดาํเนินการฯ  ตั้งแต่ภาคการศึกษา  

ท่ี 1    ปีการศึกษา 2563  เป็นตน้ไป 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

 การขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์ และส่ือดิจิทลั 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์  ตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 2563  เป็นตน้ไป    ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563  เม่ือวนัพุธ ท่ี  29 เมษายน 

2563 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอนเทนต ์ และ

ส่ือดิจิทัล วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อเพื่อนาํเสนอต่อสาํนักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ด้านบณัฑิตศึกษา แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และ 

  นโยบายสาธารณะ  

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ดา้นบณัฑิตศึกษา แห่งมหาวิทยาลยั

รังสิต เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มีความประสงคข์ออนุมติัแต่งตั้ง 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  ดา้นบณัฑิตศึกษา  แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาํนวน  1  ท่าน ไดแ้ก่ 

  - ผศ. ดร. เมฆินทร์  เมธาวิกลู  
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ดา้นบณัฑิตศึกษา  แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  เพื่อปฏิบติั

หน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไดผ้่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563  เม่ือวนัพุธท่ี  

29 เมษายน 2563 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. เมฆินทร์  เมธาวิกูล เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

เฉพาะ ด้านบณัฑิตศึกษา แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติขอเปิดรายวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาตจวทิยาและตจศัลยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบับปี พ.ศ. 2562) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
 

คาํขอ 

   วิทยาลยัแพทยศาสตร์ ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม)   ในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี  พ.ศ. 2562) 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ย วิทยาลยัแพทยศาสตร์ ขอเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม)   ในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี  พ.ศ. 2562) จาํนวน 1 รายวิชา 

ดงัน้ี 

 DDS 681  ตจวิทยาเชิงสุขภาพ   1(1-0-2) 

   (Dermatologic Wellness) 
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 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมัติเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา          

ตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี  พ.ศ. 2562) ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

วิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัพธุท่ี  29 เมษายน 2563  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัใหเ้ปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาตจ

วิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี  พ.ศ. 2562)  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้เปิดดําเนินการรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/ฉบับปี พ.ศ.2562)  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัตปิรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  4  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ
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หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ํารงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผูช่้วย

ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกว่า 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  4  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

   2. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

   3. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

     (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ. 2559)   

    วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

   4. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัตปิรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  16  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการ
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พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจาํหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย  ์ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 
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ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 16 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์  

   2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

     วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

   3. หลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

    สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

   4. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

    สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

   5. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี 

   6. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบั 

    ภาพยนตร์และโทรทศัน์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   7. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

   8. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  

    คณะศิลปศาสตร์ 

   9. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ 

   10. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ 

   11. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) คณะพยาบาลศาสตร์ 

   12. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

   13. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

   14. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  

    วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 

   15.  หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   คณะนิติศาสตร์ 

   16. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ.2560) วิทยาลยันานาชาติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

 3.8.1 เร่ือง   หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 3.8.2 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 3.8.3 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  

   วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 3.8.4 เร่ือง    หลกัสูตรบัญชีมหาบณัฑิต  คณะบัญชี 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 3.8.5 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด   

   คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 3.8.6 เร่ือง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต     สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์    

 สาขาวชิาวทิยุและโทรทศัน์มัลติแพลตฟอร์ม      สาขาวชิาการภาพยนตร์ดิจิทลั   

 สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร     สาขาวชิาส่ือสารการแสดง  

 สาขาวชิาส่ือสารการตลาดดจิิทลั    สาขาวชิามัลติมีเดยี    สาขาวชิานิเทศศาสตร์การกฬีา    

 สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  และสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 (นานาชาติ) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์  สาขาวิชาวิทยแุละโทรทศันม์ลั

ติแพลตฟอร์ม   สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั  สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์ร สาขาวิชาส่ือสาร

การแสดง สาขาวิชาส่ือสารการตลาดดิจิทลั   สาขาวิชามลัติมีเดีย  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา   สาขาวิชาการ

เขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์  สาขาวิชาวิทยแุละโทรทศัน์มลั

ติแพลตฟอร์ม   สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั  สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร สาขาวิชาส่ือสาร

การแสดง สาขาวิชาส่ือสารการตลาดดิจิทลั   สาขาวิชามลัติมีเดีย  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา   สาขาวิชาการ

เขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์  

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 3.8.7 เร่ือง  หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 3.8.8 เร่ือง หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

 3.8.9 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ  สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลั 

  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวชิาการเงินและการลงทุน 

  และ สาขาวชิาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการค้าปลกี   คณะบริหารธุรกจิ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และ    

ซัพพลายเชน สาขาวิชาการเงินและการลงทุน และ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก             

คณะบริหารธุรกิจ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และ    

ซัพพลายเชน สาขาวิชาการเงินและการลงทุน และ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก             

คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 

 



26 

 

 3.8.10 เร่ือง หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบํารุงอากาศยาน 

  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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 3.8.11 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิารังสีเทคนิค   คณะรังสีเทคนิค 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะรังสีเทคนิค 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะรังสีเทคนิค เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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 3.8.12 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมแผนตะวนัออก 

  วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมแผนตะวนัออก วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมแผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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 3.8.13 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิด้านการบิน 

  วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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 3.8.14 เร่ือง  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการกฬีาและการออกกาํลงักายทางการแพทย์  

   (หลกัสูตรเปิดใหม่)   คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการกีฬาและการออกกาํลงักายทางการแพทย ์  (หลกัสูตรเปิดใหม่)      

คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการกีฬาและการออกกาํลงักายทางการแพทย ์  (หลกัสูตรเปิดใหม่)      

คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.8.15 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาชรัณสุขศาสตร์   (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

  คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์  (หลกัสูตรเปิดใหม่)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์       

การกีฬา 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์  (หลกัสูตรเปิดใหม่)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์

การกีฬา  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 



32 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.9  เร่ือง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ไดข้อความร่วมมือในการ

พิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กบันิสิต นักศึกษาทุกระดบัการศึกษา อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนงัสือท่ี อว 0224.1/ว480 ลงวนัท่ี  17 เมษายน 

2563 นั้น   

 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มท่ีจะ

เกิดการระบาดรุนแรงในวงกวา้ง และยดืเยื้อยาวนาน   เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาให้กบันกัศึกษาในสถานการณ์

ดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ท่ีจะส้ินสุด

สถานภาพในปี พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย นกัศึกษา รหัส 57 ของหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก และ นกัศึกษา รหัส 

58 ของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท  อีก 1 ปีการศึกษา เน่ืองจากไม่สามารถสําเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลา

การศึกษาท่ีกาํหนด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ขอ้ 13 ระบุวา่ “การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาฯ” ดงัน้ี 

 13.2 ปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน  5 ปีการศึกษา 

 13.3 ปริญญาเอก ผูท่ี้สําเร็จปริญญาตรี แลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ให้ใชเ้วลา

ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกให้ใชเ้วลาศึกษาไม่

เกิน 6 ปีการศึกษา 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลา

การศึกษาของนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา อีก 1 ปีการศึกษา  
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมตัิขยายระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา ของนักศึกษา 

รหสั 57 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก และ นกัศึกษา รหสั 58 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  อีก 1 ปีการศึกษา  

    

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน นั้น 

 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรนิติศาสตร  

มหาบณัฑิต ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มากกว่า 5 คน แต่

ไม่เกิน 8 คน จาํนวน  1 ท่าน ไดแ้ก่ 

   - ดร. ธเนศ  สุจารีกลุ 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ หลกัฐานแสดงศกัยภาพในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็น ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์

จาํนวน  7  เร่ือง  และมีผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมี ดร. ธเนศ สุจารีกุล เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั จาํนวน         

1 คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร       

นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
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ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.11    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2562    

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก        

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562   จาํนวน  7  คน   
 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  7 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2562 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 2 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 4 

3.  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

รวม 7 
 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2   

ปีการศึกษา  2562   จาํนวน 7  คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.12 เร่ือง ขออนุมัตปิรับคุณสมบัตผู้ิเข้าศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.2560) และหลกัสูตร

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา/ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต              

(ฉบบัปี พ.ศ.2560) และหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา/ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา หลกัสูตรพยาบาล   

ศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ.2560) และหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (2 ภาษา/ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล ว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง

ครรภร์ะดบัวิชาชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ดงัน้ี  

ข้อ  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ข้อความเดิม ขอปรับเป็น 

2.2.1 สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามญั โปรแกรมท่ีเนน้วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

 2.2.1 สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 

2.2.2    ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขา

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกิน 5 ปี 

สามารถยกเวน้รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปและ

วิชาเลือกเสรี 

2.2.2  ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาอ่ืน  

          จากสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจาก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม(อว.) ตอ้งมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

ระดบัปริญญาตรีไม่ตํ่ากวา่ 2.50 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัปรับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ.

2560) และหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา/ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์   
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.13 เร่ือง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ของนักศึกษารหัส 51 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

  วิทยาลยัทันตแพทยศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษา ของนกัศึกษารหัส 51 หลกัสูตร

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 มีนกัศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร์ รหัส 

51 จาํนวน 2 คน ใชร้ะยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรครบ 12 ปีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย  

 1. นายกาย วานิชสรรพ ์ รหสันกัศึกษา  5100019  

 2. นายสุโชติ พทุธพงษ ์ รหสันกัศึกษา 5106500 

 โดยขณะน้ีนกัศึกษาทั้งสองคน กาํลงัปฏิบติังานในคลินิก ซ่ึงอยูใ่นระหว่างการเก็บปริมาณ

งานการรักษาคนไขใ้ห้ไดต้ามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ท่ีวิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์กาํหนด  แต่เน่ืองจาก

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้วิทยาลยัทนัตแพทยฯ์ ตอ้ง

งดการจดัการเรียนการสอนในคลินิกสําหรับนักศึกษา เพื่อความปลอดภยัและป้องกนัการติดเช้ือ COVID-19  

ตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 ถึง 14 มิถุนายน 2563 ส่งผลให้ นกัศึกษาทั้ง 2 คน ไม่สามารถเก็บปริมาณงานการ

รักษาคนไขไ้ดต้ามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลยัฯกาํหนด  ในการน้ี วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ จึงขอ

อนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษาใหก้บั  นายกาย วานิชสรรพ ์  รหสันกัศึกษา  5100019  และ นายสุโชติ พุทธพงษ ์ 

รหสันกัศึกษา 5106500  ไปจนถึงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563   

 ทั้งน้ี    ไดแ้นบหนังสือขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กบั

นิสิต นกัศึกษาทุกระดบัการศึกษา อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ตามหนงัสือท่ี อว 0224.1/ว480 ลงวนัท่ี  17 เมษายน 2563 มาพร้อมน้ี 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรขยายระยะเวลาการศึกษา ของ นายกาย วานิชสรรพ ์ รหสันกัศึกษา 5100019  และ 

นายสุโชติ   พทุธพงษ ์ รหสันกัศึกษา 5106500  หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์

ไปจนถึงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563   
    

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรยงัคงเหมือนเดิม และ

 แนวปฏิบตัิทีไ่ม่นับภาคการศึกษาทีล่าพกั กเ็ป็นแนวปฏบิัติทีเ่คยอนุมัติไปแล้ว จึงยงัคงให้

 นักศึกษามีสถานะเป็นนักศึกษาต่อไป   

 

3.14 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   

   สถาบัน Gen.Ed. 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี          

พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed. 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ย สถาบนั Gen.Ed. มีความประสงคข์อเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) จาํนวน 2 รายวชิา   ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 2   ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

 Internationalization and Communication) 

   ENL 130 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  3(2-2-5)  

     (Business English) 

  กลุ่มท่ี 5   ผูป้ระกอบการนวตักรรม  (Innovative Entrepreneurship)  

   RSU 155   งานออนไลนร์ะดบัโลก  3(2-2-5) 

    (Global Online Job) 
 

 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   อนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม)  หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   

สถาบนั Gen.Ed.  
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ  ให้เปิดดําเนินการรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed.  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

 

3.15 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัรังสิต  

  กบั บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน)  (แจ้งทีป่ระชุมทราบ) 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง  คณะ

เทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลยัรังสิต กบั   บริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ

เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัรังสิต กบั บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้

นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ฝึกปฏิบติังาน ณ สถานประกอบธุรกิจจาํหน่ายอาหารและสินคา้บริโภคชั้นนาํของ

ประเทศ ทาํให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นกระบวนการแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมี

คุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพอาหาร และการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยกีารผลิต

อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นการผลิตนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ให้ตรงกบัความตอ้งการของบริษทัและอุตสาหกรรม

อาหาร รวมทั้ งเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับ

ผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั ตลอดจนเพื่อแลกเปล่ียนวิทยากรในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนกัศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง  คณะเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลยั

รังสิต กบั   บริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  คณะเทคโนโลยี

อาหาร มหาวิทยาลยัรังสิต กบั   บริษทัสยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต   (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

  คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยั 

  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง ขออนุมัตงิบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจําปีของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจําปีการศึกษา 2563 

คาํขอ 

 1.   ข้อมูลเปรียบเทยีบจํานวนนักศึกษาใหม่ 

 

  เปรียบเทียบจาํนวนนกัศึกษาใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2559-2563 กบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีเกิดจริง 

แยกเป็นระดบัปริญญาตรีกบับณัฑิตศึกษา และเป้าหมายจาํนวนนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 

  ปีการศึกษา 2559   เป้าหมายรับ  6,184           รับจริง  7,621   (รวมปริญญาตรี / โท) 

  ปีการศึกษา 2560   เป้าหมายรับ  6,290    รับจริง  6,638   (รวมปริญญาตรี / โท) 

  ปีการศึกษา 2561   เป้าหมายรับ  6,036    รับจริง  6,105   (รวมปริญญาตรี / โท) 

  ปีการศึกษา 2562   เป้าหมายรับ  5,770       รับจริง  5,938   (รวมปริญญาตรี / โท) 

  ปีการศึกษา 2563   เป้าหมายรับ  4,500    รับจริง  3,428   (ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563) 
 

 2.   แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  

  1.   หมวดบุคลากร ไม่ปรับเงินเดือน จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 45.41 

  2.   ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 8.91 

  3.   งบดาํเนินการจดัสรรตาม FTES /ภารกิจ และจาํนวนบุคลากร  

        จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 26 

  4.  โครงการทุกประเภท จดัสรรตามประมาณการรายรับ / ตามภารกิจ และตามความจาํเป็น  

                   จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 3.35 

  5.  คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย จดัสรรตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 14.83  

  6.  เงินลงทุนและค่าใชจ่้ายบริษทัในเครือ จดัสรรตามความจาํเป็น คิดเป็นร้อยละ 1.49 
  

                   จะมีเงินเหลือสุทธิ 0.27 ลา้นบาท 
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 3.   ภาพรวมรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณปีการศึกษา 2563   เป็นดังนี ้

 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 
  

 คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณารายละเอยีดและข้อมูล

เพิม่เติมตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอแล้ว มีข้อสังเกตและข้อคดิเห็น ดังนี ้

 1. จํานวนนักศึกษาใหม่ทีล่ดลง เป็นสถานการณ์ทัว่ไป การประมาณการตัวเลขนักศึกษาใหม่ของ

มหาวทิยาลยัรังสิตที ่ 4,500 คน แม้จะเป็นจํานวนทีล่ดน้อยลงกว่าปีก่อนๆ  แต่เม่ือพจิารณาเปรียบเทยีบกบั

มหาวทิยาลยัเอกชนทัว่ไป  กย็งัถือว่ามหาวทิยาลยัรังสิต ได้รับผลกระทบน้อยกว่ามหาวทิยาลยัเอกชนอ่ืนๆ  

 2. ประมาณการรายรับน้อยลง นอกจากเพราะจํานวนนักศึกษาใหม่ลดลงแล้ว ยงัเป็นเพราะสถานการณ์ 

Covid 19  ทีส่่งผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อครอบครัวนักศึกษา  มหาวทิยาลยัจึงมีมาตรการเยยีวยา  โดยลดค่า

บํารุงการศึกษา 50% สําหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 และลดค่าบํารุงการศึกษา 25% ในภาค 2/2562 

สําหรับนักศึกษาเก่า (โดยให้นําส่วนลดนี ้หักจากการจ่ายค่าบํารุงการศึกษาในภาค 1/2563)  

 3. จากสถานการณ์ดังกล่าว ตัวเลขรายรับรายจ่ายเดิม มหาวทิยาลยัจะประสบภาวะขาดทุนประมาณ 

300 ล้านบาท จึงต้องมีมาตรการลดรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยส่ิงทีม่หาวทิยาลยัได้ดาํเนินการไปแล้ว ได้แก่ 

 - ควบคุมรายจ่ายหมวดบุคลากร โดยงดการปรับเงินเดือน 

 - ปรับภาระงานสอนของอาจารย์ จากเดิม 9 หน่วยกติ/ภาค (18 หน่วยกติ/ปี) เป็น 12 หน่วยกติ/ภาค  

(24 หน่วยกติ/ปี) เพ่ือลดภาระรายจ่ายค่าสอนเกนิ ซ่ึงมาตรการนีส้ามารถลดรายจ่ายได้ 30- 40 ล้านบาท/ปี 
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 - ลดค่าตอบแทนการสอนเกนิลง 50%  โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ว่า  จะเป็นมาตรการช่ัวคราว 

1 ปีการศึกษา 

 มาตรการเหล่านี ้ ถือเป็นการปรับตัวเพ่ือความจําเป็น ทั้งนีเ้พราะมหาวทิยาลยัหลกีเลีย่งทีจ่ะใช้มาตรการ 

“ลดเงินเดือน” หรือ “ให้คนออก” 

 4.  ส่วนมาตรการอ่ืนๆ  ได้แก่ การปรับโครงสร้างองค์กร,  การปรับหลกัสูตร, การควบรวมหลกัสูตร, 

การสร้างหลกัสูตร ป.ตรี สองปริญญา, การสร้างหลกัสูตร ป.ตรีควบ ป.โท  และเพิม่รายได้ด้วยการสร้าง

หลกัสูตรใหม่ทีมี่ความต้องการ เช่นหลกัสูตร “ชรัณสุขศาสตร์” (Gerontology) ซ่ึงเป็นศาสตร์เร่ืองการดูแล

ผู้สูงอายุ (ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดาํเนินการ) และหลกัสูตรปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง (กาํหนดรับ

นักศึกษา 15 คน แต่มีผู้สมัครแล้ว 38 คน) รวมถึงการให้ความสําคญักบัการเพิม่รายได้จากช่องทางอ่ืนๆ มากขึน้ 

เช่นหลกัสูตรระยะส้ัน   การฝึกอบรม   สัมมนา เป็นต้น 

 5. คณะกรรมการฯ เห็นว่า มหาวทิยาลยัรังสิต ได้ดําเนินการด้วยดตีลอดมา โดยไม่เคยประสบภาวะ

ขาดทุน แม้จะผ่านวิกฤตหลายคร้ัง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประสบทั้งปัญหาการลดลงของนักศึกษาซ่ึงเป็น

แนวโน้มทัว่ไปและเผชิญปัญหา Covid 19 ซ่ึงเป็นปัญหาซ้ําซ้อนทีผู้่บริหารและสภามหาวทิยาลยัจําเป็นต้อง

ช่วยกันคิดว่าในอนาคตเราจะรับมือสถานการณ์นี้อย่างไร แต่ก็มีความเช่ือม่ันว่า ในปีการศึกษา 2563 
มหาวทิยาลยักจ็ะยงัฝ่าวกิฤตไปได้ 

  

มติคณะกรรมการฯ  ทีป่ระชุมพจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปีการศึกษา 2563 แล้ว  จึงมีมติอนุมัติ

ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ และเห็นว่าผู้บริหารของมหาวทิยาลยัได้ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายได้ดี  

 เป้าหมายทีต่ั้งไว้กท็าํได้บรรลุทุกปี   จึงเช่ือว่าการดําเนินการในปีนีก้จ็ะบรรลุเป้าหมาย 

 ทีต่ั้งไว้เช่นกนั 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คาํขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
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  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุม คร้ังท่ี 

2/2561  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  คร้ังท่ี 4/2561 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 และคร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 

2562 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ

ทางวิชาการของผูข้อตาํแหน่งทางวิชาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาศาสตร์เชิงการจดั อนุสาขาวิชาทฤษฎีกราฟ  ของ  

ผศ.ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาประยุกตศิ์ลป์ ของ  นายชินภศัร์  กนัตะบุตร  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาประยุกตศิ์ลป์   ของ  นายอฐัวุฒิ   จ่างวิทยา   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย  ์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   ของ   นางสาวศศโสฬส  

จิตรวานิชกลุ  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของ นายบุญรัตน์  ศิริรัตนพนัธ    

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชาการสอน

ภาษาองักฤษ ของ Miss Rebecca K. Webb  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ของ  

ผศ.พิเศษ นพ.สถิตย ์  นิรมิตมหาปัญญา  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชาจกัษุวิทยา  ของ    ผศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง   

วนิชเวชารุ่งเรือง    ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 



43 

 

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาวิชาจักษุวิทยา  ของ นางสาวสมพร  จันทรา    

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ของ นายฐกฤต  ชมพูแสง 

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  ของ รศ.ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น  

ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2563  วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์   จาํนวน 

1 คน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 5 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนวน 2 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนวน 

2 คน  ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาศาสตร์เชิงการจดั อนุสาขาวิชาทฤษฎีกราฟ   

    ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2562   

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์ 

 -   นายชินภศัร์  กนัตะบุตร   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาประยุกตศิ์ลป์    

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นายอฐัวฒิุ   จ่างวิทยา  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาประยุกตศิ์ลป์    

    ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสาวศศโสฬส  จิตรวานิชกลุ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายบุญรัตน์   ศิริรัตนพนัธ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 7 กนัยายน 2561   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -  Miss Rebecca K. Webb  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

    อนุสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 14  มีนาคม  2561   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.พิเศษ นพ.สถิตย ์ นิรมิตมหาปัญญา   ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ     

     สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง    ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ     

            สาขาวิชาจกัษุวิทยา 

            ตั้งแต่วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวสมพร  จนัทรา      ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

    สาขาวิชาจกัษุวิทยา  

    ตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นายฐกฤต  ชมพแูสง    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

    สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์    10 คน   ดํารงตําแหน่ง              

รองศาสตราจารย ์จาํนวน 1 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 5 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2  คน  และ

ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  จํานวน  2 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและเสนอเ ร่ือง เพื ่อรายงานให้

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อ่ืน ๆ 

 

6.1    เร่ือง รายงานผลการประเมินตนเอง ของสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจําปี พ.ศ.2563  

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัรังสิต ไดก้าํหนดให้กรรมการสภาไดมี้การประเมินตนเองทุก 2 ปี  (ปีท่ี 2 และ 

ปีท่ี 4 ตามวาระของสภาฯ) โดยสภามหาวิทยาลยัชุดปัจจุบนั (18 เมษายน 2559 – 18 เมษายน 2563) ไดป้ระเมิน

ตนเองเม่ือครบ 2 ปี  เม่ือเดือนเมษายน 2561 บดัน้ี ไดค้รบกาํหนดปีท่ี 4  จึงถึงกาํหนดการประเมินตนเองอีกคร้ัง

หน่ึง โดยดาํเนินการระบบและวิธีการประเมินตนเอง ดงัน้ี 

1.  ประเด็นและขอบเขตการประเมิน 

 1.1 การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 

2546 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

 1.2 การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษาของ 

สกอ. และ สมศ. 
 

2. รูปแบบการประเมิน 

 2.1 การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 2.2 กาํหนดระดบัประเมิน 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 2.3 ใหมี้บนัทึกขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 

3. ระยะเวลาการประเมิน 

 ให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัทุก 2 ปี คือส้ินปีท่ี 2 และส้ินปีท่ี 4 ของวาระสภา

มหาวิทยาลยั ตามเอกสารการประเมินตนเองท่ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัแลว้ 
 

4. ผลการดําเนินงาน 

 กรรมการสภามหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการประเมินตนเอง  และมีผลประเมินเท่ากบั 4.74 (หรือมาก

ท่ีสุด จากระดบัคะแนนเตม็ 5) 

 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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สรุปความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ลาํดับ รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

(เต็ม 5) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความ 

1 
สภามหาวิทยาลยักาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแล

มหาวิทยาลยั 
4.46 0.52 มาก 

2 
สภามหาวิทยาลยักาํหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

และแผนการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 
4.38 0.65 มาก 

3 
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบของ

มหาวิทยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.77 0.44 มากท่ีสุด 

4 
สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
4.62 0.51 มากท่ีสุด 

5 
สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

อธิการบดี 
4.85 0.38 มากท่ีสุด 

6 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมใน

การประชุมสภามหาวิทยาลยั 
4.77 0.44 มากท่ีสุด 

7 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมใน

การประชุมอนุกรรมการ ท่ีได้ รับมอบหมายจากสภา

มหาวิทยาลยั 

4.77 0.60 มากท่ีสุด 

8 

สภามหาวิทยาลยัดาํเนินการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลมีการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า 

รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม 

4.92 0.28 มากท่ีสุด 

9 
เลขานุการสภามหาวิทยาลยัสนับสนุนการปฏิบติังานตาม

อาํนาจและหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยั 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปผลและรายงานการ

ดาํเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลยัรวมทั้งมีขอ้เสนอแนะ

เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลยัเป็นประจาํทุกปี 

4.85 0.38 มากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.42 มากท่ีสุด 
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ขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ 

1. อยากให้มีการประชุมวาระยุทธศาสตร์ ท่ีจะตอบสนองปัญหาใหญ่ ๆ ของประเทศ และของโลก เช่น 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีการเขา้สู่ Aging Society การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร 

2. โดยทัว่ไปเห็นวา่สภามหาวิทยาลยัสนใจกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัดีมาก 

3. เป็นสภามหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดท่ีผมเคยเป็นกรรมการมาในรอบ 20 ปี 

4. จุดเด่นของมหาวิทยาลยั คือ มีนวตักรรมใหม่ ๆ ในดา้นการศึกษา และมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล 

5. ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัแต่ละคร้ังมีเร่ืองท่ีเสนอเพื่ออนุมติัมาก  แต่เวลาในการประชุมมีนอ้ย  

ทาํให้กรรมการสภาไม่ค่อยได้มีโอกาสหารือและอภิปรายกันในรายละเอียด จึงอยากเสนอให้ทาง

มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การประชุมมากคร้ังกวา่เดิม เพื่อท่ีเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเสนอมา ไดรั้บการพิจารณาทัว่ถึง 

เปรียบเทยีบผลการประเมินตนเองทีผ่่านมา 

 สภามหาวิทยาลยั ไดด้าํเนินประเมินตนเองมาแลว้รวม 5 คร้ัง โดยมีผลประเมินดงัน้ี 

 คร้ังท่ี 1 ดาํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2554 มีผลประเมิน 4.53 หรือ มากท่ีสุด 

 คร้ังท่ี 2 ดาํเนินการในเดือนธนัวาคม 2555  มีผลประเมิน 4.64 หรือ มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 3 ดาํเนินการในเดือนธนัวาคม 2557  มีผลประเมิน 4.74 หรือ มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 4 ดาํเนินการในเดือนเมษายน 2561  มีผลประเมิน 4.74 หรือ มากท่ีสุด 

คร้ังท่ี 5 ดาํเนินการในเดือนเมษายน 2563  มีผลประเมิน 4.74 หรือ มากท่ีสุด 

 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2562 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํ เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
            

ภาคการศึกษาท่ี 2    ปีการศึกษา 2562    จาํนวน  257  คน 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  257   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2562 

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 2 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 2 

3. คณะรังสีเทคนิค 44 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 21 

5. วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 1 

6. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 61 

7. คณะเทคนิคการแพทย ์ 111 

8. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 15 

รวม 257 
 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา  ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2    

ปีการศึกษา 2562   จาํนวน  257   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2562   

   

 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
            

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จาํนวน   46  คน 
 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 46 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2562 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 

2. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  1 

3. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

1 

4. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 

5. สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั 2 

6. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 2 

7. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 1 

8. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 

9. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3 

10. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 8 

11. สาขาวิชาบญัชี 2 

12. สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

13. สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 3 

14. สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

1 

15. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

16. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 

17. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 6 

18. สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 

19. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 2 

รวม 46 
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ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา  ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2     

ปีการศึกษา 2562   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2562 (เพิม่เติม)   

คาํขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํ เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
            

ภาคการศึกษาท่ี 2    ปีการศึกษา 2562   (เพิ่มเติม) จาํนวน   1  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 1 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2562 

1. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 1 

รวม 1 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา  ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2     

ปีการศึกษา 2562   (เพิ่มเติม) ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

6.5     เร่ือง การดําเนินงานของมหาวทิยาลยัรังสิตในสถานการณ์ Covid 19 

  ตามท่ีไดเ้กิดโรคระบาด Covid 19 ตั้งแต่ตน้ปี 2563 และการระบาดแพร่กระจายไปทัว่โลก 

ส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อชีวิตและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  กห็ลีกเล่ียงผลกระทบน้ีไม่พน้  ซ่ึงนอกจากมหาวิทยาลยัจะตอ้งปรับตวั 

ปรับระบบการทาํงาน ปรับระบบการเรียนการสอน ปรับระบบการบริหารจดัการ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

โรคระบาดแลว้  ในฐานะสถาบนัการศึกษาท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม มหาวิทยาลยัยงัไดด้าํเนินการหลายอยา่ง 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแกปั้ญหาของสงัคมและประเทศชาติโดยรวม 
  

  ในช่วงเวลาประมาณ 3 เดือน (15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563)  มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการใน

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  1. การปรับระบบการทาํงานและระบบการเรียนการสอน 

  2. การกาํหนดมาตรการและระเบียบปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัของนกัศึกษาและบุคคลากร 

  3. การออกมาตรการช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

  4. การบริการวิชาการแก่สงัคมในภาวะวิกฤตโดยคณะและวิทยาลยัต่างๆ  

  5. การช่วยเหลือชุมชนรอบมหาวิทยาลยัโดยการจดัตั้ง “ครัวรังสิต สูภ้ยั Covid 19” 

รายละเอยีด 5 แนวทางการดาํเนินงาน 

1.     การปรับระบบการทาํงานและระบบการเรียนการสอน 

 (1)     กลางเดือนมีนาคม มหาวิทยาลยัไดอ้อกประกาศ กาํหนดแนวทางการปฏิบติังานของบุคลากร โดย

ใหป้ฏิบติังานอยูท่ี่บา้น (Complete Work at Home) ยกเวน้หน่วยงานท่ีจาํเป็น เพือ่ความปลอดภยัของนกัศึกษา

และบุคลากร และเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม และกาํหนดใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน

ในมหาวิทยาลยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 

 (2)     ในส่วนของการเรียนการสอน ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลใน 

สถานการณ์ Covid  โดยใชรู้ปแบบ online แต่หากรายวิชาใดไม่สามารถสอบแบบ online ได ้ กใ็หเ้ล่ือนการ

สอบออกไป  
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 ส่วนวิชาท่ีมี Lab หรือชัว่โมงปฏิบติัการ กใ็หจ้ดัเสริมใหค้รบถว้นในภายหลงั เพือ่ไม่ใหก้ระทบต่อ

มาตรฐานการศึกษา 

 (3)     หลงัจากสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลาย     มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดเปิดเรียนภาค S/2563   ในวนัท่ี   8  

มิถุนายน 2563 

 (4)     มหาวิทยาลยัจึงไดอ้อกประกาศ  เร่ือง  “แนวทางการจดัการเรียนการสอนภาคการศึกษา  S/2563”  

ลงวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2563   โดย ใหจ้ดัการเรียนในระบบ online ในแนวทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น

สอนสด, สอนแบบมีปฏิสมัพนัธ์ออนไลน์  โดยมหาวิทยาลยัไดจ้ดัเตรียม “ระบบบริหารจดัการการเรียนการ

สอน” (Learning Management System ) ไวใ้หบ้ริการแก่คณาจารย ์

 (5)     จากประกาศดงักล่าว หลายคณะ วิทยาลยั กไ็ดเ้ร่ิมใหมี้การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ในระบบ online 

ตั้งแต่ตน้เดือนมิถุนายน เป็นตน้มา รวมถึงการจดัปัจฉิมนิเทศดว้ย 

 

2.     การกาํหนดมาตรการและระเบียบปฏิบัติ  เพ่ือความปลอดภยัของนักศึกษาและบุคคลากร 

 เพื่อรับมือความพร้อมในการเร่ิมปฏิบติังาน :- 

 (1)     วนัท่ี  28  เมษายน  2563  มหาวิทยาลยัไดอ้อกประกาศเร่ือง  “มาตรการการปฏิบติังานเพื่อความ 

ปลอดภยัในภาวะปกติใหม่ภายใตก้ารระบาดของโรค Covid 19”  เพื่อกาํหนดรายละเอียดทางปฏิบติั เช่นการจดั

สถานท่ีทาํงาน หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  หอ้งอาหาร ขั้นตอนการคดักรองก่อนเขา้มหาวิทยาลยัและอาคาร เช่น

การตรวจวดัอุณหภูมิ รวมทั้งการดูแลความปลอดภยัของส่ิงแวดลอ้ม การรณรงคป์รับพฤติกรรมของนกัศึกษา

และบุคลากร เช่นการสวมหนา้กากอนามยั face Shield และ Social Distancing 

 (2)     การจดัทาํ Application เพื่อการคดักรองแบบ online จากบา้นและท่ีพกั 

 (3)     ดว้ยการเตรียมความพร้อมดงักล่าวเพื่อสามารถเป็น “ตน้แบบ” ใหอ้งคก์รต่างๆ  วนัท่ี 4 มิถุนายน  

นายแพทยส์ราวฒิุ บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ไดม้าตรวจเยีย่มมาตรการคดักรอง

ป้องกนั Covid 19 ของมหาวิทยาลยัและเยีย่มชม RSU Food Court  ซ่ึงท่านไดแ้สดงความช่ืนชมต่อมาตรการท่ี

มหาวิทยาลยัไดด้าํเนินการ 

 (4)     วนัท่ี  6  มิถุนายน  2563   มหาวิทยาลยัไดจ้ดัใหมี้การสอบคดัเลือกเขา้วิทยาลยัแพทยศาสตร์  

ทนัตแพทยศาสตร์และเภสชัศาสตร์  มีผูเ้ขา้สอบ 1,800 คน  โดยมหาวิทยาลยัไดจ้ดัระบบคดักรองอยา่งละเอียด 

ตั้งแต่การจดัแถว  ตรวจวดัอุณหภูมิท่ีหนา้อาคาร หนา้หอ้งเรียน ซ่ึงผลการดาํเนินการเป็นท่ีน่าพอใจ 

 (5)     วนัท่ี  10  มิถุนายน  2563 การสอบสมัภาษณ์นกัศึกษาใหม่ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ กด็าํเนินการตาม 

มาตรการความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 

 (6)     เพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนเร่ืองการจดัเตรียมมาตรการความปลอดภยัรองรับการเปิดภาคเรียน  

จึงขอเชิญชมคลิป สั้นๆ   เร่ืองมาตรการความปลอดภยัของ RSU Food Court 
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3.      การออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาทีไ่ด้รับผลกระทบทางเศรษฐกจิ 

 เพื่อเยยีวยา และดูแลนกัศึกษา ท่ีครอบครัวไดรั้บผลกระทบจากวกิฤต Covid 19  มหาวิทยาลยัไดอ้อก

มาตรการช่วยเหลือ 2 เร่ืองหลกัๆ  

 1.      การลดค่าบาํรุงการศึกษา 

         -  สาํหรับนกัศึกษาใหม่ เขา้ปี 2563 ลดค่าบาํรุงการศึกษา 50%  ในภาค  s/2563   

             และลดอีก 25% ในภาค 1/2563 

        -  นกัศึกษาเก่า  คืนค่าบาํรุงการศึกษา 25% ของภาค 2/2562  โดยนาํมาหกัเป็นส่วนลดใน 

     การลงทะเบียนเทอม 1/2563 (จาํนวนเงิน 2,500 บาท/คน) 

(มาตรการนี ้เป็นการให้ถ้วนหน้า จะเป็นรายได้ของ ม.ทีข่าดหายไป36.68 ล้านบาท) 

2.     จดัตั้ง “กองทุนบุญตะวนั”  เพื่อใหน้กัศึกษากูย้มืโดยไม่มีดอกเบ้ีย  

เพื่อช่วยนกัศึกษาท่ีเดือดร้อนใหส้ามารถเรียนต่อได ้โดยมหาวิทยาลยัจดัสรรเงินเป็น 2 กอ้น 

  1.    เงินกูย้มืไม่มีดอกเบ้ีย  นกัศึกษาสามารถกูย้มืไดค้รอบคลุมค่าเทอม 

                    โดยเปิดใหย้ืน่คาํร้องตั้งแต่วนัท่ี 8 – 19 มิถุนายน  ประกาศผล 3 กรกฎาคม 2563 

               และใหใ้ชคื้นภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 (หรือในปีถดัไป) 

       2.    ทุนช่วยเหลือการทาํงานระหวา่งเรียน  โดยเปิดโอกาสใหน้กัศึกษายืน่ขอไดอ้ยา่งใดอยา่ง 

หน่ึง หรือทั้งสองอยา่งตามสภาพความจาํเป็น 

( ณ วนัที ่16 มิถุนายน 2563 มีผู้ย่ืนขอกู้ยืม 78 ราย เป็นเงนิ 2,680,840 บาท) 

(ขอทุนช่วยเหลือการทาํงาน 38 ราย) 

 

4.     การบริการวชิาการแก่สังคมในภาวะวกิฤตโดยคณะและวทิยาลยัต่างๆ  

  ในช่วงวกิฤต Covid 19  หลายคณะและวิทยาลยั ไดใ้ชศ้กัยภาพและฐานวิชาการของคณะในการ

ช่วยเหลือสงัคม หลายดา้น  จึงขอนาํเสนอพอสงัเขป ดงัน้ี 

  

วทิยาลยัชีวการแพทย์ 

 (1)     จดัทาํชุด Low Cost PPE (Protective Personnel Equipment) สาํหรับบุคคลากรทางการแพทย ์

ประมาณ 500 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ย 

   1.1 หนา้กากป้องกนัการติดเช้ือรุ่น RSUPmask N-99 ซ่ึงไดผ้า่นการทดสอบเชิงคุณภาพจาก

กรมควบคุมโรค แลว้   

   1.2 ชุดคลุม 

   1.3 ชุดป๊ัมลม VPAPR (Variable Powered Air Purifying Respirator) 
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  ซ่ึงชุด Low Cost PPE  น้ีสามารถทดแทนการนาํเขา้   โดยชุดคลุมสามารถซกัเพื่อใชซ้ํ้ าได ้ 20 คร้ัง 

และไดส่้งมอบใหโ้รงพยาบาลต่างๆ รวม 90 แห่ง (เช่น รพ.ศิริราช  รามา  ภูมิพล  รพ.ปทุมธานี ราชบุรี สงขลา 

หาดใหญ่ ชุมพร กระบ่ี สตูล ยะลา ปัตตานี ขอนแก่น พะเยาฯ) 
 

  นอกจากน้ี ยงัไดผ้ลิตอุปกรณ์เพื่อใชง้านในมหาวิทยาลยั  เช่น 

  (2)     เคร่ืองวดัอุณหภูมิผวิหนงั เช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์ 

 

  (3)     ระบบปัญญาประดิษฐส์าํหรับทาํนายอาการปอดติดเช้ือจากฟิลม์เอกซเรย ์

 

  (4)     App รังสิต ปลอดภยั (Rangsit Plodpai)  ระบบเทคโนโลยสีาํหรับคดักรองนกัศึกษาและ 

บุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน 

 

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

(1)     จดัทาํตูป้้องกนัการติดเช้ือสาํหรับทาํหตัถการผูป่้วย Covid 19 แบบกล่องอะคริลิค โดยจดัส่งให ้ 

         โรงพยาบาลท่ีแจง้ความจาํนงเขา้มา รวม 35 แห่ง จาํนวน 101 ชุด 

(2)     จดัทาํตูป้้องกนัความเส่ียงท่ีจุดคดักรองผูป่้วย 

(3)     จดัทาํ Face Shield ท่ีปรินทด์ว้ยเคร่ือง 3D Printing  ประมาณ 500 ช้ิน 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จดัทาํตูค้รอบเตียง Stretcherสาํหรับเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีป้องกนัการแพร่เช้ือ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ม.รังสิต จดัทาํ 240 ชุด ให ้35 จงัหวดั  และเครือข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.ต่างๆ  ร่วมทาํ รวม 500 ชุด มอบ

ใหโ้รงพยาบาลครอบคลุมทุกจงัหวดัในประเทศ 

 

วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 

 (1)     ผลิตนํ้ายาสาํหรับสเปรยฆ่์าเช้ือบนผวิวสัดุ 

 (2)     ผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล   

 (3)     ซ่ึงเร่ืองน้ีเช่ือมโยงกบัวิทยาลยัแพทยแ์ผนตะวนัออก  ซ่ึงไดท้าํวจิยัเร่ืองการใชย้าสมุนไพรในการ 

รักษาไขห้วดัซ่ึงเกิดจากเช้ือไวรัส ไรโนไวรัส และ โคโรน่าไวรัส (Corona virus) และพบวา่ สมุนไพรหลาย

ชนิดโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรสามารถป้องกันและรักษาโรคได้ และเม่ือขยายผลมาใช้ในไขห้วดัใหญ่  
(Influenza) กพ็บวา่ ไดผ้ลในระดบัหน่ึง จึงเช่ือวา่หากนาํมาใชก้บั Covid 19 อาจจะช่วยในเร่ืองการป้องกนัได ้
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คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา 

 จดัทาํ Face Shield มอบใหโ้รงพยาบาลชายแดน เช่น รพ.อุม้ผาง  ท่าสองยาง จว.ตาก และหน่วยงานท่ี

ดูแลเดก็ยากไร้ เช่น มูลนิธิบา้นครูนํ้า ท่ี จว.เชียงราย รวมประมาณ 1,000 ช้ิน 

 

คณะบริหารธุรกจิ 

 เน่ืองจากวิกฤต Covid 19 ทาํให้การคา้ขายหยุดชะงกั  คณะบริหารธุรกิจจึงไดจ้ดัทาํ website 

arthitmarket.com เป็นศูนยก์ลางรวบรวมสินคา้และบริการจากผูป้ระกอบการ SME กลุ่มร้านอาหาร Street 

Food  ผลิตภณัฑข์องนกัศึกษาและชุมชน  เพื่อเป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

 

สํานักงานอาคารและส่ิงแวดล้อม 

 จดัทาํอุโมงคส์เปรยพ์น่ฆ่าเช้ือ  โดยวิทยาลยัเภสชัศาสตร์ ช่วยดูแลส่วนผสมของนํ้ายาฆ่าเช้ือ ซ่ึงอุโมงค์

ฆ่าเช้ือน้ี จะฉีดพน่นํ้ายาประมาณ 15 – 20 วินาที/คน  สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส บนร่างกายและเส้ือผา้ได้

ประมาณ 90%  และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

 อุโมงคน้ี์วตัถุประสงคห์ลกัคือใชภ้ายในมหาวิทยาลยั ต่อมา รพ.สุทธาเวศ ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดติ้ดต่อขอมา จึงไดจ้ดัส่งไปให ้

 

วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 วิทยาลยันวตักรรมสงัคม จดัโครงการ “เราไม่ลืมกลุ่มคนชายขอบ” โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั

กับศิษย์เก่าและภาคประชาสังคม   ด้วยการเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการผลิตหน้ากากอนามัย  
เจลแอลกอฮอล ์และ Face Shield 

 (1)     เพื่อมอบใหก้บัผูพ้กิารผา่นทาง “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย”  

 (2)     จดัทาํถุงยงัชีพใหแ้ก่ “คนไทยพลดัถิน่” จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีวิทยาลยัลงไป 

ช่วยเหลือเร่ืองการขอสญัชาติไทย  

 จากการรณรงคร่์วมกบัเครือข่ายต่างๆ สามารถส่งมอบหนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์Face Shield 

จาํนวนกวา่ 2 แสนช้ิน  และมอบถุงยงัชีพใหก้ลุ่มคนไทยพลดัถ่ิน ประมาณ 800 ครอบครัว  

  

5.     การช่วยเหลือชุมชนรอบมหาวทิยาลยัโดยการจัดตั้ง   “ครัวรังสิต สู้ภัย Covid 19” 

 มหาวิทยาลยัรังสิตตั้งอยูใ่นเมืองเอก ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีฐานะดี แต่รอบนอกเมืองเอก คือตาํบลหลกัหก ซ่ึง

มีอยู ่7 หมู่บา้น ประชากร 20,000 คน  ชาวบา้นเหล่าน้ีไดรั้บผลกระทบจาก Covid 19 รุนแรง มหาวิทยาลยัจึงได้

จดัตั้ง “ครัวรังสิต สูภ้ยั Covid 19” โดยจดัทาํขา้วกล่องแจกจ่ายวนัละ 1,500 กล่อง ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน ถึง 31 

พฤษภาคม (รวม 40 วนั คิดเป็นขา้วกล่อง 60,000 กล่อง) 
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 จุดเด่นของครัวรังสิต นอกจากการช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบา้นแลว้  ยงัเป็น “ตวัอยา่ง” หรือ 

“ตน้แบบ” ของการแจกจ่ายท่ีมีระบบ ระเบียบ และมีมาตรการป้องกนัอยา่งดี (โดยมีหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์

หลายช่องมาทาํข่าวการแจกขา้วกล่องของมหาวิทยาลยัรังสิต เช่น Thaipbs,  News 1,   Workpoint) รวมทั้งผูว้า่

ราชการจงัหวดัปทุมธานี กน็าํพาคณะผูบ้ริหารมาร่วมแจกขา้วกล่องท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตดว้ย 

 นอกจากการแจกขา้วกล่อง  ครัวรังสิตฯ  ยงัไดข้ยายโครงการเพิ่มเติมดว้ยการรับซ้ือผลผลิตทางการ 

เกษตรของครอบครัวนักศึกษาท่ีเดือดร้อนอีกทางหน่ึงด้วย  ภายใตช่ื้อโครงการ “ลูกรังสิตแปรผลผลิต  

สู้ Covid 19”   

(รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม VDO Clip) 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา   18.30  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 
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