
 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่  2/2564 

วนัพุธที ่  16   มิถุนายน  2564 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั  อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต (ประธานฯ) 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

8. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   กรรมการ 

9. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน    กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 

12. รองศาสตราจารยย์นื   ภู่วรวรรณ    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

13. ดร.อาชว ์  เตาลานนท ์     กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

14. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

15. ศาสตราจารยเ์ก้ือ  วงศบุ์ญสิน    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

16. รองศาสตราจารยส์รนิต  ศิลธรรม    กรรมการ 

17. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

18. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวทิ    อุไรรัตน์     รักษาการอธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
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3. นายกสิณ   จนัทร์เรือง     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. นายแพทยศุ์ภชยั คุณารัตนพฤกษ ์    รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละ  

        วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์พนัธราธร   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั 

5. ดร.พิชยพนัธ์ุ   ชาญภูมิดล    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอา้น   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

10. นางสาวศศวรรณ   ร่ืนเริง     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

11. นางทสันนัทน์   เดชพนัธ์ุโกศล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

12. นายประทีป   นรินทรางกูร  ณ อยธุยา   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงินในเครือมรส. 

13. ดร.เชาว ์  เตม็รักษ ์     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายญ่ีปุ่นสัมพนัธ์ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชาญชยั  สุขสุวรรณ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

15. ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพชร     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและ 

        ศิลปวฒันธรรม 

11. รองศาสตราจารย ์พตท.ดร.กฤษณพงค ์ พูตระกูล  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสัย   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วฒิุพงษ ์ ชินศรี   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวสิาหกิจ 

11. Mr.Jeroen G.Schedler     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

18. นายเชาวลิต   ธนโชติวรากุล    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

19. นายกิตติศกัด์ิ   ไตรพิพฒัพรชยั    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

20. นางวรภาณ์ุ   อุดล     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

21. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต และ 

        เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
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1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

   1.2.1    เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2   

        ปีการศึกษา 2563  (วทิยาลยัแพทยศาสตร์ และวทิยาลยัเภสัชศาสตร์) 

  เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  มีนกัศึกษาวทิยาลยัแพทยศาสตร์  และวทิยาลยั

เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใช ้

ในการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  และส่งให้แพทย

สภาออกใบประกอบวิชาชีพ เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการบรรจุเขา้รับราชการไดท้นัตามกาํหนด รวมถึงการสมคัร

แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะตามโรงพยาบาลต่างๆ อีกทั้งนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน   

โดยมีผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  จากวิทยาลยัเภสัชศาสตร์ ระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 124 คน   และวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  103  คน   รวมจาํนวนทั้งส้ิน 

227 คน 
 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 2/2564  เร่ือง ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ของ

วทิยาลยัแพทยศาสตร์ และวทิยาลยัเภสัชศาสตร์  ต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 2/2564  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 (วทิยาลยัแพทยศาสตร์ และวทิยาลยั

เภสัชศาสตร์)  ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ   ณ วนัที ่  29   เมษายน   2564   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2    

  ปีการศึกษา 2563 (เพิม่เติม) 

  เน่ืองดว้ย  ในภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2563   มีนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํ

เอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและ
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การผดุงครรภ ์ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน สําหรับผูส้าํเร็จการศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ระบบ ทวภิาค จาํนวน 10 คน   โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบ 

ทวภิาค  (สองภาษา)  จาํนวน  7  คน  รวมจํานวนทั้งส้ิน  17 คน 

 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.  2562  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 3/2564   เร่ือง  ขออนุมติั

การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)  ต่อท่าน

กรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2564  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2563  (เพิ่มเติม)    ต่อสภามหาวทิยาลยั  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ   ณ วนัที ่  27   พฤษภาคม  2564   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

1.3          เร่ือง  แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้งนายอานนัท ์หาญพาณิชยพ์นัธ์ รองอธิการบดีฝ่าย

พฒันาสังคม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ตามคาํแนะนาํของอธิการบดี ในการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัพุธ ท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  ตามมาตรา 28 แห่ง

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 

  เน่ืองจากนายอานนัท ์หาญพาณิชยพ์นัธ์ ไดข้อพน้จากตาํแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม 

และไปดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

  มหาวทิยาลยัโดยอธิการบดี จึงขอเสนอแต่งตั้งนายอานนัท ์หาญพาณิชยพ์นัธ์ ผูอ้าํนวยการ

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

  ทั้งน้ี เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ท่ีระบุวา่ “ใหส้ภา

สถาบนัแต่งตั้งผูบ้ริหารของสถาบนัเอกชนคนหน่ึงเป็นเลขานุการโดยคาํแนะนาํของอธิการบดี 
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  จึงเรียนเสนอต่อสภา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

 คร้ังที ่1/2564    วนัพุธที ่ 14  มีนาคม  2564 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่

 1/2564   โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการ  มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว)  

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.1.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทลั 

  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)   วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรประเภทปริญญาตรี

ทางปฏิบติัการ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูป้ระกอบการทางสังคมยคุดิจิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2564)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม  

     

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูป้ระกอบการทางสังคมยคุดิจิทลั (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

       1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะอาชีพด้านผูป้ระกอบการทางสังคม ภาครัฐ 

ประชาสังคมและชุมชน ท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยี มีภาวะผูน้าํ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี

จริยธรรม คาํนึงถึงความย ัง่ยนืของชุมชนและสังคมส่วนรวม 

       1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง บนพื้นฐาน

ความเขา้ใจความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม สามารถนาํองคค์วามรู้ดา้น

บริหาร การออกแบบสินคา้และบริการ ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ประกอบกบัแนวคิดการพฒันานวตักรรม เพื่อ

สังเคราะห์และข้ึนรูปนวตักรรมสังคมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

       1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรุ้ ความสามารถในการศึกษา ค้นควา้ คิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ดว้ยหลกัวิชาการทั้งดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม สามารถ

สร้างนวตักรรมทางสงัคม ทาํการส่งเสริมและดาํเนินกิจการเพื่อสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
    

 

 

 

 

        15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 87 หน่วยกติ 

       ก. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ         48  หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ 

            ก.  วชิาชีพ-บงัคบั 

            ข.  วชิาชีพ-เลือก 

        39 หน่วยกิต 

                 24 หน่วยกิต 

                 15 หน่วยกิต      

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 123 หน่วยกติ 

 
  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 5 คน  มีคุณวฒิุ

ระดบัปริญญาเอก 2 คน  ระดบัปริญญาโท 1 คน  และระดบัปริญญาตรี 2 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 

50  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  10 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2564 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูป้ระกอบ 

การทางสังคมยุคดิจิทัล  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)   วิทยาลัยนวตักรรมสังคม    ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2564  วนัพุธท่ี  5 พฤษภาคม 2564 

  จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาผูป้ระกอบการทางสังคมยุคดิจิทลั  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม  

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาผูป้ระกอบการทางสังคมยคุดิจิทลั  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)   วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เพื่อนาํเสนอ

ต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้เปิดดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาวชิา

 ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทลั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วทิยาลัยนวตักรรมสังคม  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2564   เป็นต้นไป 

  ทั้งนี ้กรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า ปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกว่า 300,000 คน 

  ซ่ึงมีความต้องการ การฝึกอบรม การยกระดับความรู้อกีมาก มหาวทิยาลยั ควรพจิารณาว่า

 เราจะสร้างหลกัสูตรทีส่อดคล้องกบัความต้องการได้หรือไม่   ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบั

 มหาวทิยาลัย ทั้งด้านการวจัิย และรายได้อกีทางหน่ึง 

 

3.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทศันมาตรคลนิิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

 คณะทศันมาตรศาสตร์ 
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คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันมาตรคลินิก (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  คณะทศันมาตรศาสตร์ 

  

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันมาตรคลินิก (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2564)  คณะทศันมาตรศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

  1.1  สามารถวิ เคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และบูรณาการความรู้จาก

ทัศนมาตรศาสตร์ทางการแพทย์ ทั้ งศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ผลการวิจยัและหลักฐานเชิงประจกัษ์ มาใช้ใน

ทศันมาตรคลินิกท่ีมีปัญหาสุขภาพตาท่ีซบัซอ้นในระยะเฉียบพลนั ฉุกเฉิน และเร้ือรังได ้

  1.2  มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังานทศันมาตรศาสตร์ การทาํวจิยัและวชิาการ 

สามารถจดัการกบัปัญหาทางจริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูป้ฏิบติังานในวชิาชีพ 

  1.3  สามารถใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันาความรู้เพื่อปรับปรุงการปฏิบติัการคดั

กรอง วนิิจฉยั รักษา ส่งต่อ และฟ้ืนฟูสภาพสายตา 

  1.4  สามารถพฒันาตนเองในการเรียนรู้และปฏิบติังานร่วมกบัทีมสุขภาพตาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

  1.5 สามารถคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ

นาํเสนอขอ้มูลเพื่อพฒันาการปฏิบติัการทศันมาตรศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  1.6  เป็นผูน้าํในการพฒันาคุณภาพทางทศันมาตรศาสตร์ และสร้างนวตักรรมในการ

ดูแลผูป่้วยโรคตาเบ้ืองตน้ และสายตาพิการ 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

 
  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 3 คน  มีคุณวฒิุ

ระดบัปริญญาเอก  3 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาแกน 

หมวดวชิาเฉพาะสาขา 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 4 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 40 หน่วยกติ 
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  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2564 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ทศันมาตรคลินิก (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  คณะทศันมาตรศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2564  วนัพุธท่ี  5 พฤษภาคม 2564 

  จากการตรวจสอบพบวา่  การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันมาตรคลินิก (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  คณะทศันมาตรศาสตร์  เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  คณะทัศนมาตรศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวชิา

 ทศันมาตรคลนิิก (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม    

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2564   เป็นต้นไป 

  อธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า คณะทศันมาตรศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  

 นอกจากความโดดเด่นของคณบดี (พญ.วฒันี เยน็จิตร)  ซ่ึงเคยดํารงตําแหน่งเลขาธิการ

 ราชวทิยาลยัจักษุแพทย์ คณะยงัมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียนทีท่ันสมัย และมีความ

 ร่วมมือทางวชิาการกบั Pennsylvania State University 

 

3.2  เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
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คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะทศันมาตรศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะทัศนมาตร

ศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2549    ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน

ปีการศึกษา 2555  2556   และ  2558  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 192 หน่วยกิต เป็น 212 หน่วยกิต 

     2.2 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 156 หน่วยกิต เป็น 173 หน่วยกิต 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

      2.2.1  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 71 หน่วยกิต  

       เป็น 73 หน่วยกิต 

      2.2.2 วชิาชีพ  ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 85 หน่วยกิต เป็น 103 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 -  

 

 

      15 หน่วยกิต 

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 156 หน่วยกติ 176 หน่วยกติ 

    - วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ -  71 หน่วยกิต  73 หน่วยกิต 

    - วชิาชีพ -  85 หน่วยกิต 103 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกติ 192 หน่วยกติ 212 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565) คณะทศันมาตรศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  

3/2564  วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะทศันมาตรศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบัณฑิต 

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)     คณะทศันมาตรศาสตร์    ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1   

 ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป 

 

 

 

 

3.3  เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศและการพฒันา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะเศรษฐศาสตร์  มีความประสงคข์ออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฏิบติัหน้าท่ี

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศและการพฒันา   จาํนวน  4  คน ไดแ้ก่ 

     1.   ศ. พล.ท. ดร. สมชาย  วรุิฬหผล 

     2. ดร. ม.ล. กรกสิวฒัน์  เกษมศรี 

     3. รศ. ดร. ปิติ  ศรีแสงนาม 

     4. ดร. วรรณสินท ์ สัตยานุวตัร์ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมัติแต่งตั้ งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพฒันา คณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2564  เม่ือวนัท่ี  7 เมษายน  2564 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

   

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 
 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอมบํารุงอากาศยาน 

  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโน 

โลยซ่ีอมบาํรุงอากาศยาน  วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีซ่อมบาํรุงอากาศยาน  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป เน่ืองจากมีจาํนวน

นักศึกษาท่ีสนใจเข้าศึกษาสมัครเข้าศึกษาน้อย ทั้ งน้ี นักศึกษาท่ียงัคงค้างอยู่ในหลักสูตร ทางวิทยาลัย

วศิวกรรมศาสตร์ จะกาํกบัดูแลและจดัการเรียนการสอนจนกวา่นกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษาทุกคน ซ่ึงคาดวา่จะ

สาํเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2566    
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

ข้อพจิารณา  

   การขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีซ่อมบาํรุง

อากาศยาน  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  เป็นตน้ไป ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2564  เม่ือวนัพุธ ท่ี  7 เมษายน  

2564 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอม

บาํรุงอากาศยาน  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 

  สถาบัน Gen.Ed.    

 

คําขอ 

    มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     

(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed. 

 

ข้อเทจ็จริง 

     สถาบัน Gen.Ed. โดยคณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม)  

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  ตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  

จาํนวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 

     กลุ่มที ่7 หลักคิดวทิยาศาสตร์ 

  RSU 175 ภยัพิบติัและการป้องกนั   3(3-0-6) 

    (Disaster and Prevention) 

  RSU 176 โลกร้อน 3(3-0-6) 

   (Global Warming) 

    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed.   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2563)    คณะเทคโนโลยอีาหาร 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยอีาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยอีาหาร 
 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะเทคโนโลยีอาหาร มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตร 

บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   กลุ่มวชิาชีพ-เลือก จาํนวน  2  รายวชิา ไดแ้ก่ 

 FTH 488  กญัชาและการแปรรูปทางอาหารเบ้ืองตน้  3(2-3-6) 

  (Cannabis and Fundamental Food Processing) 

 FTH 489  การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารอนาคตจากกญัชา         3(2-3-6)  

 (Development of Future Food Product from Cannabis)  

   หมวดวชิาเลือกเสรี   จาํนวน  1  รายวชิา  ไดแ้ก่ 

 FTH 111  กญัชาเพื่ออาหารอนาคต  3(3-0-6) 

  (Cannabis for Future Food) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

    เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

เทคโนโลยอีาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยอีาหาร   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา 

  หลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต สถาบันภาษาองักฤษ 

คําขอ 

    มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนัภาษาองักฤษ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   สถาบนัภาษาองักฤษ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา

หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ในปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป  จาํนวน 3 รายวชิา ดงัน้ี 

 ENL 511  ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 

  (English I) 

 ENL 512  ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 

  (English II) 

 ENL 513  ภาษาองักฤษ 3 3(3-0-6) 

  (English III) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  
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    เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญา

มหาบณัฑิต สถาบนัภาษาองักฤษ   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 

 

 

3.8  เร่ือง  ขออนุมัติยกเลกิวชิาบังคับก่อน หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   

    สาขาวชิาการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัยกเลิกวชิาบงัคบัก่อน หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา

การจดัการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะบริหารธุรกิจ  ขออนุมติัยกเลิกวชิาบงัคบัก่อน ของรายวชิา MGT 411 การจดัการ

ธุรกิจขนาดยอ่ม  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  เน่ืองจากเป็น

อุปสรรคต่อการท่ีนกัศึกษาวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั อ่ืนๆ ท่ีจะมาเลือกเรียนวชิาดงักล่าว  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 เดิม MGT 411 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม   3(3-0-6) 

     (Small Business Management) 

     วชิาบงัคบัก่อน :  MGT 202 องคก์ารและการจดัการ 

 เป็น MGT 411 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 3(3-0-6)   

     (Small Business Management) 

     วชิาบงัคบัก่อน :    ไม่มี 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

    เห็นควรอนุมติัการยกเลิกวชิาบงัคบัก่อน หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา  

  หลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  8  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
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 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 8 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  
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 วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอน 

 ภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 

3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

5. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน  (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  คณะศิลปะศาสตร์ 

   6. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

   7. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

   8. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

 3.10.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  วิทยาลยัครูสุริยเทพ 
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คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  วิทยาลยัครูสุริยเทพ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้

กาํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.10.2 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลยัครูสุริยเทพ  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้

กาํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 



23 

 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 

 (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต)  วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต)   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 

 

3.10.4 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

3.10.5 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

  วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่องเท่ียวและ       

การบริการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ

บริการ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10.6 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการบิน วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ 
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย ์

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย ์เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10.8 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ 

 คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงาน

ยติุธรรม 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา 

  

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงาน

ยติุธรรม   เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งตําแหน่งทางวชิาการคลนิิก 

คําขอ  

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก   สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

จาํนวน 1 คน  
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ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองดว้ย ศาสตราจารยค์ลินิก  พญ.ศนัสนีย ์ วงศ์ไวศยวรรณ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  สาขาวชิาพยาธิวทิยา  จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถและปฏิบติังานดา้นคลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    

จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํดงักล่าวเพื่อดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก จาํนวน 1 คน  ดงัน้ี 

   1.   ศาสตราจารยค์ลินิก  พญ.ศนัสนีย ์ วงศ์ไวศยวรรณ   

         ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  สาขาวชิาพยาธิวทิยา  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 ทั้งน้ี   การดาํเนินการดงักล่าวไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรรมการบริหาร มหาวิทยาลยั

รังสิต (คร้ังท่ี 5/2564  วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564) 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีความเห็นว่า ต่อไปการขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ รวมทั้ง  

 ตําแหน่งทางวชิาการคลนิิก (ซ่ึงมีข้อบังคับของมหาวิทยาลยั เป็นการเฉพาะ) กใ็ห้ผ่านการ 

 พจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการก่อนนําเสนอคณะกรรมการสภา 

 มหาวทิยาลัย 

 

3.12    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2563     

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก  

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2563  จาํนวน  9  คน   

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  9  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2563 
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คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2563 

1.  สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 5 

2.  สาขาวชิาการศึกษา 1 

รวม 9 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 2   

ปีการศึกษา  2563  จาํนวน  9  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจําปีการศึกษา 2564 

 

คําขอ 

 
1. ข้อมูลเปรียบเทยีบจํานวนนักศึกษาใหม่ 

 เปรียบเทียบจาํนวนนกัศึกษาใหม่ระหวา่งปีการศึกษา 2560-2564 กบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีเกิดจริง แยกเป็น

ระดบัปริญญาตรีกบับณัฑิตศึกษา และเป้าหมายจาํนวนนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 

 

2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ โดยเปรียบเทยีบกบัรายรับภาพรวม 

1. หมวดบุคลากร ไม่ปรับเงินเดือน จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 45.22 

2. ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 8.20 

3. งบดาํเนินการจดัสรรตาม FTES /ภารกิจ และจาํนวนบุคลากร จดัสรรงบประมาณให ้คิดเป็นร้อยละ 26.62 
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4. โครงการทุกประเภท จดัสรรตามประมาณการรายรับ / ตามภารกิจ และตามความจาํเป็น จดัสรรงบประมาณให้

คิดเป็นร้อยละ 4.53 

5. คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย จดัสรรตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 12.53 

6. เงินลงทุนและค่าใชจ่้ายบริษทัในเครือ จดัสรรตามความจาํเป็น คิดเป็นร้อยละ 1.74 
  

จะมีเงินเหลือสุทธิ 1.15 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ภาพรวมรายรับ-รายจ่าย งบประมาณปีการศึกษา 2564 เป็นดังนี ้
 

 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 
  

คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณารายละเอียดและข้อมูลที่

มหาวทิยาลัยเสนอแล้ว มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ดังนี้ 
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1. การประมาณการจํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (เป้าหมาย 5,400 คน) ค่อนข้างมีความมั่นใจ

ว่าจะบรรลุตามเป้าหมาย 

2. สถานการณ์ปัจจุบัน แม้จะมีข้อจํากดัหลายอย่าง โดยเฉพาะสถานการณ์ทีเ่ป็นผลกระทบจาก Covid 

19  แต่มหาวทิยาลยัมีการดําเนินการหลายอย่าง หลายวิถีทาง เพ่ือให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง  ทั้งการ

ปรับกลยุทธองค์กร  การปรับรูปแบบ วธีิการบริหารและการจัดการศึกษา เช่น การปรับปรุงหลกัสูตร, การสร้าง

หลกัสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม, การปรับรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่น้นเสริมสร้าง

ประสบการณ์จริง, การปรับจํานวนหน่วยกติและวธีิการเรียนการสอนทีช่่วยให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้

เร็วขึน้ (3 ปี – 3 ปีคร่ึง) , การผลกัดันให้อาชีวศึกษากบัอุดมศึกษาเช่ือมต่อกนั เป็นต้น 

ทั้งหมดส่งผลต่อยอดรับนักศึกษา ทาํให้บางสาขาวชิาเช่น สายสังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ นวตักรรมสังคม นิเทศศาสตร์) ทีก่าํหนดเป้าหมายรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสาย 1,200 คน  

สามารถบรรลุเป้าหมาย 

3. ภายใต้สถานการณ์วกิฤต คณะกรรมการฯ ขอแสดงความยนิดีกบัฝ่ายบริหารของมหาวทิยาลยั ที่

สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายอย่างดี และทาํให้มหาวทิยาลยัมีสถานะการเงินที่มั่นคง 

  

มติคณะกรรมการฯ  ทีป่ระชุมพจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปีการศึกษา 2564 แล้ว  จึงมีมติอนุมัติ

ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุม คร้ังท่ี 

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

คร้ังท่ี 3/2562  วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562  คร้ังท่ี 4/2562  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562  คร้ังท่ี 2/2563  วนัท่ี  26 พฤษภาคม 

2563  และคร้ังท่ี 1/2563  วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมิน  

ผลงานทางวชิาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
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2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   ของ  ผศ.ดร.อนุสรณ์    ธรรมใจ   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   ของ  ผศ.ดร.พิชญา    เผือกขาว   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์     สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี     ของ       

ผศ.ดร.จิระพรชยั   สุขเสรี    ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด  

 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทศันศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  ของ  

นายพนสั  โภคทว ี  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุ

สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร  ของ  นายธฤต  อภิสิทธิวงศ ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและ

คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ นางสาวชัชญา สกุณา  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.7  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาพชืศาสตร์ อนุสาขาวชิาการจดัการ   การผลิตพืช  

ของ  นายสุทศัน์   สุรวาณิช     ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของ  นายทรงพล อตัถากร   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.9  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา ของ  นางสาวปฐวีณ์กร   เกษโกมล   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ อนุสาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอของ 
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นางสุปรียา  สุธรรมธารีกุล  ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.11  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นางสาวสุกัลญา หลีแจ ้ 

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ    สาขาวชิาอายรุศาสตร์    ของ     นายมนตช์ยั      

ศิริบาํรุงวงศ ์ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.13   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ  นายวิพฒัน์  

เจริญศิริวฒัน์     ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวชิาการบญัชี   ของ  ผศ.ดร.คณิตศร     เทอดเผา่พงศ ์   

ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.15   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ    สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   ของ   ผศ.พิเศษ  พญ.

สุมิตษ์ิตรา   ปิยะณตัด์ิพูล     ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2564  วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 3 

คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2  ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ     ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์   

 -   ผศ.ดร.พิชญา  เผอืกขาว     ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

    ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.ดร.จิระพรชยั   สุขเสรี    ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

    ตั้งแต่วนัท่ี 30  มกราคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นายพนสั  โภคทว ี    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาทศันศิลป์ อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต   

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายธฤต  อภิสิทธิวงศ ์   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร  

    อนุสาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร   

    ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวชชัญา สกุณา    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 

 -   นายสุทศัน์   สุรวาณิช       ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาพืชศาสตร์ อนุสาขาวชิาการจดัการการผลิตพืช 

    ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นายทรงพล อตัถากร     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวปฐวณ์ีกร  เกษโกมล  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชวทิยา 

    ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสุปรียา  สุธรรมธารีกุล    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชานฤมิตศิลป์ อนุสาขาวชิาแฟชัน่และส่ิงทอ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564   

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์   

 -   นางสาวสุกลัญา หลีแจ ้  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาจุลชีววทิยา 

    ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายมนตช์ยั  ศิริบาํรุงวงศ ์   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชาอายุรศาสตร์  

    ตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายวพิฒัน์  เจริญศิริวฒัน์     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์   

    ตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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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  13 คน    ดํารงตําแหน่ง              

รองศาสตราจารย ์ จาํนวน 3 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2 คน         

ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรมทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

5.2   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ จาํนวน 2 คน 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต    เคยดํารงตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน       

มาก่อน มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ  จึงเรียนมาเพื่อ

อนุมติัดาํเนินการดงัน้ี   

1. พนัตาํรวจโท ดร.กฤษณพงค์  พูตระกูล   เดิมดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์   สาขาวิชา           

รัฐประศาสนศาสตร์   จากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ   ตั้ งแต่วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560  แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง      

รองศาสตราจารย ์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (รหสัสาขาวชิา 6102)  มหาวทิยาลยัรังสิต    ทงัน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1 

มีนาคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีเร่ิมปฏิบติังาน  

2.  นายเชฏฐเนติ  ศรีสอา้น   เดิมดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ตั้งแต่วนัท่ี  26 มีนาคม 2543   แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (รหสัสาขาวชิา 1806)  มหาวทิยาลยัรังสิต   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 

7 มกราคม 2557  ซ่ึงเป็นวนัท่ีเร่ิมปฏิบติังาน 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
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 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารง

ตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561  หมวด 3  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน ข้อ 16 และข้อ 17     

ความวา่  

  ขอ้ 16  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา   ใน

ประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาเดียวกนักบัท่ีเคย

ไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ  และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ีบุคคลนั้นเคยดาํรงอยู่    ทั้งน้ี โดย

ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 

  ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะ

นาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 17 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 16   

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  17.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 16  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิม

จากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษา

หรือสถาบนัชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนั  อุดมศึกษา

หรือสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง

ทางวชิาการของมหาวทิยาลยัพิจารณา 

  17.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวทิยาลยัพิจารณาผลงาน        

ทางวชิาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  1  ก่อนนาํเสนอ สภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้

ดาํเนินการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการต่อไป 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

5.3   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและเทียบเคียงสาขาวิชาเพ่ือขอกาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      

                     ของ  นางปิยะนุช  กรรณสูต 
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คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒินอกบญัชีรายช่ือและขอเทียบเคียงสาขาวิชา ใน

การขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทนัตรังสีวิทยา  เป็นสาขาวชิารังสีวิทยาช่องปากและ  แม็กซิล

โลเฟเชียล  ของ นางปิยะนุช  กรรณสูต   
 

ข้อเทจ็จริง 

เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิตไดข้อความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิในกรณีไม่มีช่ืออยูใ่น

รายช่ือท่ี กกอ.กาํหนด เพื่อประเมินผลงานทางวชิาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ของ นางปิยะนุช  กรรณสูต  นั้น 

 ในการน้ี   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรมได้ส่งหนังสือท่ี อว.

0209.5/2375   ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2564  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง รศ.สุชยา  ดาํรงค์ศรี   เป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการเฉพาะรายของ นางปิยะนุช  กรรณสูต  และขอให้

มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาในการขอกาํหนดตาํแหน่งให้ตรงกับบญัชีรายช่ือสาขาวิชา

ดงักล่าวนั้น   ดังนั้นเพื่อให้การดาํเนินการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิและการกาํหนดสาขาวิชาในการดาํรงตาํแหน่ง        

ทางวชิาการเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด   ฝ่ายเลขานุการฯ  จึงเรียนเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้ง รศ.สุชยา  ดาํรงคศ์รี  ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ     อ่าน

และประเมินผลงานทางวชิาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ของ นางปิยะนุช  กรรณสูต  และเทียบเคียงสาขาวิชาท่ี

เคยขอดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ จากเดิมสาขาวิชาทนัตรังสีวิทยา  เป็นสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล (รหสัสาขาวชิา 3107)  

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

5.4    เร่ือง  การอุทธรณ์ผลการพจิารณาในการขอกาํหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์  

                       ของ รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น คร้ังที่ 2 
 

  มหาวทิยาลัย ขอถอนการพจิารณา วาระที ่5.4  

 

6.1 เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปี พ.ศ.2562-2563 
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  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ใน

การประชุมคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  และใหด้าํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของ

อธิการบดีประจาํปี พ.ศ.2562-2563  ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองหลักเกณฑ์และแนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี พ.ศ.2554  ทั้งน้ีใหด้าํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564  และรายงาน

ผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลยัภายใน 120 วนัจากวนัท่ีเร่ิมการประเมิน (หรือภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564) 

 

 

 

 

 

การดําเนินการ 

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ไดด้าํเนินการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของอธิการบดีประจาํปี พ.ศ.2562-2563 เรียบร้อยแลว้ จึงขอรายงานผลการดาํเนินงานต่อสภา

มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
  

 1) ดาํเนินการประเมินตามขอ้บงัคบัเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางประเมินผลการปฏิบติังานของ

อธิการบดี พ.ศ.2554  ขอ้ 7 ท่ีกาํหนดประเด็นประเมิน 4 หวัขอ้ โดยคณะกรรมการฯ ไดป้รับคะแนนการประเมิน

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ดงัน้ี 

  

 7.1  การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัภายใตก้ารบริหารงานของอธิการบดี เป็นไปตามเป้าหมาย 

นโยบาย หรือแผนพฒันาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือๆไม่ 

คะแนนประเมิน เดิม 30 คะแนน  ปรับเป็น 40 คะแนน แยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

- คุณภาพและคุณธรรมของบณัฑิต 

- คุณภาพทางวชิาการและศกัยภาพของอาจารย ์

- ระบบบริหารจดัการมหาวทิยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ความสาํเร็จในเชิงการผลิตบณัฑิต การนาํเสนอผลงานทางวชิาการหรืองานวจิยั 

ต่อสังคมและผลประกอบการในทางการเงินของมหาวทิยาลยั 

 

  7.2 การบริหารงานมีวธีิการหรือกลไกในการติดตามความคืบหนา้ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

และการบริหารท่ีเสริมสร้างสังคมธรรมาธิปไตยหรือไม่ 

คะแนนประเมิน เดิม 25 คะแนน  ปรับเป็น 20 คะแนน แยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

- ระบบการตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินการดา้นการเรียนการสอน การวจิยั 

และการใหบ้ริการทางวชิาการท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้
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- กลไกการบริหารจดัการมหาวทิยาลยั ท่ีมีการกาํกบัติดตามความกา้วหนา้ของ 

งานและความรับผดิชอบของกระบวนการทาํงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

 

  7.3 ภาวะผูน้าํ 

คะแนนประเมินเดิม 25 คะแนน  ปรับเป็น 20 คะแนน แยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

- การเป็นผูมี้บทบาทช้ีนาํในการบริหารจดัการและการมีวสิัยทศัน์ในการบริหาร 

จดัการมหาวทิยาลยั 

- การเป็นผูริ้เร่ิม ผลกัดนั สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่นกัศึกษา คณาจารยแ์ละ 

บุคคลากรของมหาวทิยาลยั ตามแนวทางของมหาวทิยาลยั 

- การนาํเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาหรือในทางวชิาการและการบริหารงาน 

ของมหาวทิยาลยั 

 7.4 การมีบทบาทช้ีนาํสังคม 
 

คะแนนประเมิน 20 คะแนน  แยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

- การนาํเสนอแนวทางและช้ีนาํความเปล่ียนแปลงอุดมศึกษาของประเทศ 

- การมีบทบาทช้ีนาํการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในทุกดา้น 

- การไดรั้บความยอมรับในฐานะผูน้าํของสังคมไทย 

 

 2)  ใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต มีส่วนร่วมในการประเมินอธิการบดีดว้ย  

เพื่อนาํมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  และให้เพิ่มเติมในแบบประเมินเป็นแบบปลายเปิด 

“ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของอธิการบดี” 

 

  3)  จดัส่งแบบประเมินพร้อมทั้งรายงานตนเองของอธิการบดี ใหแ้ก่กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยัส่งผลการประเมินใหก้บัมหาวทิยาลยัภายใน

วนัท่ี 30 เมษายน 2564  

 

ผลการประเมิน 
 

  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ไดจ้ดัใหมี้การประชุม ปรึกษาหารือ 

เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี จากรายงานตนเองของอธิการบดี  จากการประเมินของกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  และไดล้งมติประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  ดงัน้ี 

1.   การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัภายใตก้ารบริหารงานของอธิการบดี เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย 

หรือแผนพฒันาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือๆไม่ 
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 ไดผ้ลการประเมินเฉล่ีย เท่ากบั 36.83 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน 

 

2.  การบริหารงานมีวธีิการหรือกลไกในการติดตามความคืบหนา้ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพและการ

บริหารท่ีเสริมสร้างสังคมธรรมาธิปไตยหรือไม่ 
 

ไดผ้ลการประเมินเฉล่ีย เท่ากบั      18.92 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน 

 

3.   ภาวะผูน้าํ 
 

 ไดผ้ลการประเมินเฉล่ีย เท่ากบั       19.49 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน 

 

4.   การมีบทบาทช้ีนาํสังคม 
  

ไดผ้ลการประเมินเฉล่ีย เท่ากบั     19.47 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน 

  

รวมคะแนนประเมิน  94.71 จาก 100 คะแนน หรือมีผลการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบั “ดีเยีย่ม” 

    

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รวม 6 คร้ัง) 

 

คร้ังท่ี 1   การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.2552-2553 

  ไดค้ะแนนเฉล่ีย   4.58  (จากคะแนนเตม็ 5)      

 

คร้ังท่ี 2   การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.2554-2555 

  ไดค้ะแนนเฉล่ีย   4.83  (จากคะแนนเตม็ 5)                     

 

คร้ังท่ี 3   การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.2556-2557 

  ไดค้ะแนนเฉล่ีย   4.92  (จากคะแนนเตม็ 5)                     

 

คร้ังท่ี 4   การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.2558-2559 

  ไดค้ะแนน          94.40  (จากคะแนนเตม็ 100)                     

 

คร้ังท่ี 5   การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.2560-2561 

  ไดค้ะแนน          94.04  (จากคะแนนเตม็ 100)                     
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คร้ังท่ี 6   การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.2562-2563 

  ไดค้ะแนน          94.71 (จากคะแนนเตม็ 100) 

 

 

ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 

  คณะกรรมการประเมินฯ จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดพิจาณาใหค้วามเห็นชอบ 

และแจง้ใหอ้ธิการบดีทราบต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ 

6.2 เร่ือง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปึการ

ศึกษา 2562 / และแผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปีการศึกษา 2564 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ   ประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต สํานกังานตรวจสอบภายใน เสนอรายงาน  

เร่ือง  “แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2564 และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2562”  ดงัน้ี 

  ผลการติดตาม   ตรวจสอบ    และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิตตามแผนการตรวจสอบ  

ประจาํปีการศึกษา 2562: 

1) ผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ระดบัองคก์ร พบวา่ระดบัความเส่ียงลดลง โดยสามารถ

ปิดปัจจยัความเส่ียงเร่ืองจาํนวนบทความท่ีถูกอา้งอิงจากวารสารท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อจาํนวนอาจารย ์

2) ผลการตรวจสอบภายในด้านการเงิน ได้แจ้งข้อตรวจพบและข้อคิดเห็นแก่ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องของ

มหาวิทยาลยัเพื่อดาํเนินการ รวมถึงกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ผูส้อบบญัชีท่ีคดัเลือกโดย

มหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบในเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั ไดแ้ก่ 1. รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นภาพรวม

โดยเฉล่ียทั้งปี  2. ดูแลตรวจสอบรายละเอียดประกอบการบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีน และ 3. แสดง

หมายเหตุประกอบลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง   

3) ผลการตรวจสอบภายในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาํเนินการเฉพาะโครงการพฒันาระบบงาน

สารสนเทศสู่องค์กรอจัฉริยะ ได้แจง้ประเด็นและขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาต่างๆ ได้แก่ ด้าน

สัญญา (การทดสอบระบบ การฝึกอบรม การเป็นไปตามกฎหมาย)    ดา้นระบบงานของโครงการ 

ดา้นวตัถุประสงค์และคุณลกัษณะของผลงานท่ีจะไดรั้บ ดา้นขั้นตอนการดาํเนินงาน และดา้นการ

ตรวจรับงาน แก่ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยัและบริษทัรับจา้งซ่ึงรับนาํไปปฏิบติั  
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4) ผลการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ พบว่าระบบการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นไปตามหลกั

ธรรมาภิบาล  
 

  แผนการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2564 :  

  มีขอบเขตการตรวจสอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

   1)  การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง 9 ประเด็นความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 

   2)  การตรวจสอบการควบคุมภายใน 9 ประเด็นความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 

   3)  การตรวจสอบภายใน 

   4)  การตรวจสอบการบริหารจดัการ 

  แนวทางการตรวจสอบภายในระดบัหน่วย โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วย

รับตรวจ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ แผนพฒันา แผนปฏิบติัการของหน่วยรับตรวจ รายงานผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษา และผลการประเมินธรรมาภิบาลของคณะวชิา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมดังนี ้ 

   1.  การประเมินควรกาํหนดตัวช้ีวดัทีชั่ดเจน  เช่นตําแหน่งทางวชิาการ หากมีน้อย และ 

  ควรเพิม่กค็วรกาํหนดจํานวนทีชั่ดเจนลงไป 

   2.  ปัจจุบันการ Benchmark โดยเปรียบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งรัฐและเอกชนมี 

  ข้อจํากดั การ Benchmark กบัตนเองจึงเหมาะสมทีสุ่ด 

   3.  การตรวจสอบ ยดึหลกัการช่วยเหลืออย่างกลัยาณมิตรเพ่ือช้ีให้เห็นช่องทางในการ 

  พฒันาปรับปรุง 

 

6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่2      ปีการศึกษา  2563 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํ เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
            

ภาคการศึกษาท่ี 2    ปีการศึกษา 2563    จาํนวน  159  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  257   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2563 

1. วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 14 

2. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 23 

3. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 6 

4. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 5 

5. คณะรังสีเทคนิค 67 

6. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 44 

รวม 159 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2    

ปีการศึกษา 2563   จาํนวน  159   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่2       ปีการศึกษา 2563 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            

ภาคการศึกษาท่ี 2    ปีการศึกษา 2563  จาํนวน   23  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 23 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2563 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 

2. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  1 

3. วทิยาลยัการออกแบบ 1 

4. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 1 

5. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 1 

6. คณะนิติศาสตร์ 1 

7. คณะเศรษฐศาสตร์ 2 

8. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 3 

9. วทิยาลยัครูสุริยเทพ 5 

10. คณะรัฐศาสตร์ 2 

11. บณัฑิตวทิยาลยั 3 

12. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 2 

รวม 23 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2     

ปีการศึกษา 2563   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

6.5    เร่ือง การดําเนินงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ในสถานการณ์ Covid 19 พ.ศ. 2564 
 

  ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ไดน้าํเสนอการดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ดงัน้ี :- 
 

 1.   เร่ือง   ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิตกบักระทรวง อว. 

  มหาวทิยาลยัไดข้ยายหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และหลกัสูตรประกาศนียบตัรเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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 ปีการศึกษา 2563 

  1.  หลกัสูตรประกาศนียบตัร : 

       การพฒันาทกัษะดา้น Data Analytics และ Big Data ในยคุดิจิทลั 

       วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

  2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัร : 

       คอมพิวเตอร์วทิศัน์เพื่อการพฒันาโปรแกรมประยกุตส์าํหรับการประมวลผลภาพดิจิทลั 

       วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

  3.  หลกัสูตรปริญญาตรี : 

       สาขาสารสนเทศการลงทุน 

       วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 ปีการศึกษา 2564 

  1.  หลกัสูตรประกาศนียบตัร : 

       ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ภาคชุมชน/อุตสาหกรรมและการตรวจพิสูจน์หลกัฐานดิจิทลั 

       วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

  2.  หลกัสูตรประกาศนียบตัร : 

       สร้างเศรษฐกิจดิจิทลัเพื่อชุมชน 

       คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

 2.   เร่ือง      การกาํหนดมาตรการบริหารงานวชิาการและการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid 19 

  การระบาดของ Covid 19   ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  ราวเดือนเมษายน 2564  มหาวทิยาลยั 

จึงปรับแผนการเรียนการสอน ดงัน้ี  

 ภาคการศึกษาที ่2/2563 

  ภาคบรรยาย ปรับเป็นการเรียน Online ทั้งหมด 

  การวดัผล นอกจากจดัสอบ Online ยงัยดืหยุน่ใหใ้ชรู้ปแบบอ่ืนๆ เช่น Assignment, 

Presentation, Oral Examination เป็นตน้  

  ภาคปฏิบติั  ถา้ Online ไม่ไดใ้หช้ะลอโดยจดัตารางสอนไวใ้นทา้ยภาคการศึกษา 

      

 ส้ินภาคการศึกษาที ่2/2563 

  มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัตั้ง ศูนยฉี์ดวคัซีน จดัคิวใหน้กัศึกษาท่ีคา้งเรียนภาคปฏิบติัในภาค 2/2563  

รับวคัซีนเขม็ท่ี 1   วนัท่ี  1 – 6  มิถุนายน  2564   เพื่อเขา้เรียนได ้ตั้งแต่วนัท่ี  21  มิถุนายน  2564  และจดัใหมี้การ

ตรวจ Rapid Antigen Test ก่อนเขา้เรียน 

 

 ภาคการศึกษา S/2564 
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  ภาคบรรยาย ปรับเป็นการเรียน Online ทั้งหมด 

  ภาคปฏิบติั  คาดวา่นกัศึกษาในชั้นเรียน ร้อยละ 70 ไดรั้บวคัซีนครบ  และสามารถเขา้เรียน

ภาคปฏิบติัไดต้ั้งแต่วนัท่ี  14  กรกฎาคม  2564   โดยนกัศึกษาท่ีไม่รับวคัซีน ใหต้รวจ Rapid Antigen Test ก่อน

เขา้เรียน 

 

 

 

 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

  มหาวทิยาลยั กาํหนดเปิดเรียนวนัท่ี  25  สิงหาคม  2564  โดยคาดหมายวา่ นกัศึกษาทุกชั้นปี 

ร้อยละ 70  ไดรั้บวคัซีน Sinovac ครบ 2 เขม็  หรือ AstraZeneca  1 เขม็  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 

  ทั้งน้ี มหาวทิยาลยั ก็ยงัตอ้งติดตามสถานการณ์การระบาดโดยรวม เพือ่ปรับเปล่ียนแผนงานให้

เหมาะสมต่อไป 

 

 3.   เร่ือง     การปฏิรูปแผนการรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564 

  มหาวทิยาลยั ไดก้าํหนดพนัธกิจ (Mision) สาํหรับการรับนกัศึกษาใหม่ปี 2564 วา่  

“ ทาํใหม้หาวทิยาลยัรังสิต เป็นท่ีตอ้งการอนัดบัแรก ” 

โดยกาํหนดกลยทุธ 3 ระดบั (Rangsit Strategy Level)  คือ 

  1.  กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

  2.  กลยทุธ์ระดบักลุ่มคณะ (Cluster Strategy) 

  3.  กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) 

  สาํหรับกลยทุธ์ระดบักลุ่มคณะ  ซ่ึงเป็นดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา และการจดัการศึกษา

โดยตรง  มหาวทิยาลยั เนน้ใหก้ลุ่มคณะ  “สร้างจุดแขง็ทางการแข่งขนั”  โดยใหค้วามสําคญั  4  เร่ือง คือ 

  1.  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

  2.  การปรับตวัตามความตอ้งการของผูเ้รียน (Student Centric) 

  3.  การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche  Market) 

  4.  การประยกุตใ์หเ้กิด Outcome  มากกวา่ Output (Objective and Key Results-OKRS) 

  ส่วนภาพรวมขององคก์ร  มหาวทิยาลยัเร่ิมกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง และสร้างเสริม

วฒันธรรมองคก์ร (Reinventing Organization)  (โดยมุ่งสู่ From Functional to Collaboration, High Caliber 

Synergy, Redesign Work Culture, Power Distance) 

(รายละเอียดตาม Presentation) 

  จากการดาํเนินงานตามแผนงานดงักล่าว   ทาํใหย้อดรับนกัศึกษาในปีการศึกษา 2564  ของบาง

กลุ่มคณะ  มีตวัเลขท่ีดีข้ึน เช่น 

  กลุ่มวศิวกรรมศาสตร์  และเทคโนโลย ี  เป้าหมายรับปีการศึกษา 2564  จาํนวน  800 คน  ยอด

ลงทะเบียน  ณ วนัท่ี  15  มิถุนายน 2564  =  721 คน (เทียบกบัปีการศึกษา 2563 ในช่วงเวลาเดียวกนั  =  403 คน) 
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  กลุ่มมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์  เป้าหมายรับปีการศึกษา 2564  จาํนวน 1,200 คน  ยอด

ลงทะเบียน  ณ วนัท่ี 15  มิถุนายน  2564 = 1,612 คน  (เทียบกบัปีการศึกษา 2563 ในช่วงเวลาเดียวกนั = 923 คน) 

  

 3.   เร่ือง      โครงการพลกิโฉมหลกัหก 

  มหาวทิยาลยั ไดเ้คยนาํเสนอแนวคิด เร่ือง “โครงการตน้แบบ ชุบชีวติตาํบลหลกัหก”  ในการ

ประชุม คร้ังท่ี 4/2563  เม่ือวนัพุธท่ี  18  พฤศจิกายน  2563  ท่ีจะใช ้ ชุมชนหลกัหกเป็นหอ้งปฏิบติัการนอก

สถานท่ี ของการวจิยัและการเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆ  โดยร่วมมือกบัภาครัฐ  องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  

และองคก์รภาคี  เช่น  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 

  จากการดาํเนินงานในช่วง  6 เดือนท่ีผา่นมา  มีความคืบหนา้ ดงัน้ี 

 1.  บูรณาการรายวชิา สู่ชุมชนหลกัหก  โดยความร่วมมือจาก  27 คณะ  73 รายวชิา  7 โครงการ 

 2.  ไดรั้บการสนบัสนุนทุนจาก สสส.   จาํนวน  33  โครงการยอ่ย     เช่น     โครงการ   “DIT พฒันาการ 

ท่องเท่ียวเสมือนจริงรุ่นใหม่”     “โครงการผกัตบชวาเพาะเห็ดฟาง”    “โครงการสวนผกัในเมือง”    “หลกัหก

มาร์เก็ตดอทคอม”   ฯลฯ 

 3.  มหาวทิยาลยัร่วมมือกบัเจา้ของท่ีดินรกร้างในเมืองเอก และสสส.  เปล่ียนท่ีดินรกร้างเป็นรายได ้ ซ่ึง

เป็นประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งเจา้ของท่ีดินท่ีไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีกบัชาวบา้นท่ีขาดท่ีดินทาํกิน 

 

 4.   เร่ือง     ศูนย์บริการวคัซีนเพ่ือประชาชน 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข  ใหเ้ป็นหน่วยบริการวคัซีน

ป้องกนัโรคระบาดโควิด 19   โดยไดเ้ร่ิมเปิดใหจ้องฉีด  ตั้งแต่วนัท่ี  17  พฤษภาคม  2564  และเร่ิมฉีดตั้งแต่วนัท่ี  

1  มิถุนายน  2564   ณ อาคารนนัทนาการ  มหาวทิยาลยัรังสิต  โดยใหบ้ริการแก่บุคลากร  นกัศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไป  ในเบ้ืองตน้ไดรั้บจดัสรรวคัซีน จากกระทรวงสาธารณสุข  จาํนวน  50,000  โดส 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี้ 

  1.  จากการนําเสนอภาพรวมการดําเนินงานของมหาวทิยาลยัรังสิตหลายด้าน  จึงได้ 

 เห็น  “ความเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต  ทีม่ีหัวใจเพ่ือเพ่ือนมนุษย์” 

  2.  ส่ิงทีนํ่าเสนอมีความสมบูรณ์แบบ  โครงการที่ทาํกบัชุมชน  ถือเป็น Sustainable 

 Development 

  3.  ส่ิงทีม่หาวิทยาลัยทาํ ได้เห็นควมเป็นพหุวชิา  บูรณาการ  และเป็นรูปธรรมชัดเจน  

 ซ่ึงอาจจะเรียกว่าเป็น  “รังสิตโมเดล” 

  4.  ศูนย์บริการวคัซีนของมหาวทิยาลยั ได้รับคําชมเชยอย่างมากจากประชาชนผู้มารับ

 บริการ 
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  5.  มหาวทิยาลัย เปลี่ยน Key Concept จากการวจัิยขึน้หิง้  เป็นวจัิยขึน้ห้าง  คือ ให้ใช้

 งานได้จริง  และการศึกษาสมัยใหม่  นักศึกษาไม่เพยีงเสียเงินค่าเล่าเรียน  แต่ควรมีรายได้

 จากการทาํงานและทาํวจัิยด้วย 

 

เลกิประชุมเวลา          20.25  น. 

                                                                                  

        (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 


	ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  แจ้งที่ประชุมทราบ
	ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
	คำขอ
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ

	ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา
	คำขอ
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ

	ทั้งนี้ จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา
	คำขอ
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ

	เห็นควรอนุมัติการขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  สถาบัน Gen.Ed.
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง

	คณะเทคโนโลยีอาหาร มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2563) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้
	กลุ่มวิชาชีพ-เลือก จำนวน  2  รายวิชา ได้แก่
	หมวดวิชาเลือกเสรี   จำนวน  1  รายวิชา  ได้แก่
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง

	สถาบันภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อพิจารณา
	ข้อเสนอ
	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อเสนอ

	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อเสนอ

	คำขอ
	ข้อเท็จจริง
	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ข้อเสนอ


	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านต่างๆ  ดังนี้ :-

