
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2562 

วนัพุธที ่  18   กนัยายน  2562 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

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 นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  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. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

13. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

14. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

15. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

3. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รักษาการอธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

5. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
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6. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

8. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

10. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

12. นายสานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและสิทธิประโยชน์ 

13. รองศาสตราจารย ์พตท. ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

14. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

15. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากุล   เลขานุการอธิการบดี 

16. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

17. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง    แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  มอบหนังสือรายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

   ปีการศึกษา 2561 

คําขอ 

   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ไดจ้ดัทาํหนงัสือรายงานผลการดาํเนินงานและ

สังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ปีการศึกษา 2561   เป็นรูปเล่มเรียบร้อยแลว้ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ข้อเสนอ 

   เห็นสมควรมอบหนงัสือรายงานผลการดาํเนินงานและสงัเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

ปีการศึกษา 2561  ใหแ้ก่กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตทุกท่าน 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2   

   ปีการศึกษา 2561  และระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาที่  2     ปีการศึกษา  2561       

   (มติเวยีน   คร้ังที ่ 7/2562) 

  เน่ืองดว้ย นกัศึกษาระดบัปริญญาโท ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561  และนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2561   มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐาน

รับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาโท จาํนวน 92 คน และระดบัปริญญาตรี จาํนวน 2,236 คน 

เพื่อนาํเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ประกอบการสมคัรงาน ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และนาํไปเพื่อปรับวฒิุเล่ือนขั้นตาํแหน่งงาน  รวมจํานวน

ทั้งส้ิน  2,328  คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2561  

1. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน        21  คน 

2. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน        22  คน 

3. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน         1  คน 

4. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน         1  คน 

5. คณะนโยบายสาธารณะและการจดัการ  จาํนวน         2  คน 

6. วทิยาลยัครูสุริยเทพ  จาํนวน         2  คน 

7. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน        27  คน 

8. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน        15  คน 

9. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  จาํนวน         1  คน 

    รวม        92  คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2561  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน      242  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน      216  คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน               397  คน 

4. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน      148  คน 

5. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  จาํนวน          4  คน 

6. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน          3  คน 

7. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน          5  คน 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน       190  คน 

9. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน       104  คน 

10. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน                  34 คน 
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11. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน               114 คน 

12. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน                 36 คน 

13. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน                 143 คน 

14. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน                 12 คน 

15. สถาบนัเศรษฐศาสตร์  จาํนวน                 14 คน 

16. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน                 31 คน 

17. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน                 24 คน 

18. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน                 71 คน 

19. คณะบญัชี   จาํนวน                109 คน 

20. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน                  32 คน 

21. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน                  13 คน 

22. สถาบนัการบิน  จาํนวน                   8 คน 

23. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน                 16 คน 

24. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน                180 คน 

25. สถาบนัรัฐศาสตร์  จาํนวน                  25 คน 

26. คณะนวตักรรมเกษตร  จาํนวน                   9 คน 

27. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน                 19 คน 

28. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน                 37 คน 

         รวม   2,236  คน 
 

 ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2    ปีการศึกษา 2561   รวมทั้งส้ิน   2,328   คน 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ.  2562  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวียน  คร้ังท่ี 7/2562    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2     

ปีการศึกษา  2561      
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 7/2562  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2     

ปีการศึกษา  2561     ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 26  กรกฎาคม  2562 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่2/2562 

 วนัพุธที ่  19   มิถุนายน  2562 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง     ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

        ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร  : 

 3.1.1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2548  

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2558     

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

    - ลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เหลือ 6 หน่วยกิต   

 2.2  เปิด แผน ก. แบบ ก2 โดยมีโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 

  - หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 3 หน่วยกิต (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

  -  หมวดวชิาบงัคบั 9 หน่วยกิต 

  -  หมวดวชิาเลือก 15 หน่วยกิต 

  -  วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แผน ก แบบ ก1     

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน -  12 หน่วยกิต* 6 หน่วยกิต* 

หมวดวชิาบงัคบั - - - 

หมวดวชิาเลือก - - - 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  36  หน่วยกติ  36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2    

    ศึกษารายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - - 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - -  3 หน่วยกิต* 

หมวดวชิาบงัคบั - - 9 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - - 15 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ - 36 หน่วยกติ 

*ไม่นบัหน่วยกิตรวม 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอป รับ ป รุงและให้การรับ รองหลัก สูตรว ิท ยาศ าส ตรม ห าบ ณั ฑ ิต   ส าขาวิชา

เทคโนโลยชีีวภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562  วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562   
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 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   

 สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.1.2 เร่ือง  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

  คณะศิลปศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)       

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542  ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2544 2553  และ 2558      

 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2   ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 139  หน่วยกิต  เป็น 137 หน่วยกิต 

     2.3 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะจาก 103 หน่วยกิต เป็น 101 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวชิาบงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 67 หน่วยกิต  เป็น 68 หน่วยกิต 
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       3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

       15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 

     ก. กลุ่มวชิาบงัคบั  67 หน่วยกติ 68 หน่วยกติ 

         - วชิาพ้ืนฐานทางภาษา          9 หน่วยกิต         9 หน่วยกิต 

         - วชิาบงัคบั        58 หน่วยกิต       59 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

     ข. วชิาเลือก  18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

     ค. วชิาโท  18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2562 วนัท่ี  7 สิงหาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

 สาขาวชิาภาษาจีน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะศิลปศาสตร์ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.2 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการอสิลามและอาหรับศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

อิสลามและอาหรับศึกษา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจากผูส้มคัรเขา้ศึกษาใน

หลกัสูตรมีจาํนวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

  การขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับ

ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป    ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2562  เม่ือวนัพุธ ท่ี  3 กรกฎาคม 

2562  
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลาม

และอาหรับศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปิดดําเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

 สาขาวชิาวทิยาการอสิลามและอาหรับศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.3 เร่ือง  ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการรับนักศึกษาพกิารเข้าศึกษา  

  และแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพกิารทีจ่ะขอรับการอุดหนุน 

  ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการรับ

นกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทาง

การศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
   

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตไดอ้อกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การจดัการศึกษาสําหรับ

คนพิการ พ.ศ. 2560 ดังนั้ น  เพื่อให้การดาํเนินการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดงักล่าว   มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการรับนกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการ

อุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 

2562   มาตรา 34 (2) ระบุวา่  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนั

อุดม ศึกษาเอกชน   อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการ

ดาํเนินงาน     ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 
    

ข้อเสนอ 

   เห็นสมควรอนุมติัประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา

พิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา  

ปีการศึกษา 2563 เพื่อเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 



12 

 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน 2 หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผู ้มี คุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์อยา่งน้อย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

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

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  2  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

    1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 

    คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

   2. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์ 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

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 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  4  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
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 - 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 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 

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
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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 4 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

    1. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะนิติศาสตร์ 

  2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
   3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

   4. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาศิลปะเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 

 

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 
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3.6 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  วทิยาลยัดนตรี 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  วทิยาลยัดนตรี 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันรัฐศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐศาสตร์ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สถาบันรัฐศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สถาบนัรัฐศาสตร์ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สถาบนัรัฐศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานักบินพาณชิย์  สถาบนัการบิน 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์สถาบนัการบิน 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์สถาบนัการบิน เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์ วทิยาลยัการออกแบบ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์วทิยาลยัการออกแบบ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์วทิยาลยัการออกแบบ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 



22 

 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาเศรษฐกจิการเมืองระหว่างประเทศและการพฒันา 

 (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบันเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพือ่ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

สถาบนัเศรษฐศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั สถาบนัเศรษฐศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.14 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สถาบนัเศรษฐศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.15 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

 วทิยาลยันานาชาต ิ

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ วทิยาลยันานาชาติ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลยันานาชาติ เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 



26 

 

3.16   เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2561 และภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562    
 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2561   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จาํนวน  24  คน 

 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ  บณัฑิตวทิยาลยั และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  24 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2561 ภาคฤดูร้อน/2562 รวม 

1.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 12 - 12 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 5 1 6 

3.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 2 - 2 

4.  สาขาวชิาการศึกษา 1 - 1 

5.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

6.  สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ - 1 1 

7.  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม - 1 1 

รวม 21 3 24 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  

พ .ศ . 2562   ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2  

ปีการศึกษา  2561  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จาํนวน  24  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2561  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  และคร้ังท่ี 3/2561  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ   สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์   ของ              

ผศ.พิเศษ นพ.เมธี  วงศ์ศิริสุวรรณ    ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ของ  นายอภิชัย  เล่ียมทอง 

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์    ของ  นายธีรวฒัน์  ตนับุตร   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของ นายพลังพล  ทรงไพบูลย ์ 

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   ของ  นายพิพฒัน์พงศ์  

วฒันวนัย ู  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ของ  นายวรุตม ์     เอมอุดม   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ  นายธรรณพ  

อารีพรรค  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  ์  ของ  นางปรียาภรณ์   

โมนะตระกูล  ศรีเพียร   ประเมินผลให้ผ่านได้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์  ของ  นางสาวจิราภรณ์ เกตุดี    

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาการศึกษา ของ  นางสาวจิรัชฌา  วิเชียรปัญญา    

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน  ของ  นายสุรพล  ศรีวิทยา    

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์ ของ  นายอนนัต ์ 

อนนัทนนัดร   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.13   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางสาวทศัลาภา  

แดงสุวรรณ   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ  นางนัยนา  

ณีศะนนัท ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.15   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  อนุสาขาวิชาการจดัการ     

การท่องเท่ียวและบริการ ของ  นางสาวอิชยาพร  ช่วยชู  คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณ

และคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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 2.16   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ  ผศ.ดร.อมรรัฏค์  เจริญโชติธรรม  

คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.17   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ  ผศ.ดร.ดวงทิพย ์ เจริญรุกข ์  

คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562  

วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน

ทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   

โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ   จาํนวน 1 คน ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ จาํนวน 10 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 3 คน  ดงัน้ี 

 -   ผศ.พิเศษ นพ.เมธี วงศศิ์ริสุวรรณ ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอภิชยั  เล่ียมทอง ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาดุริยางคศิลป์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายธีรวฒัน์  ตนับุตร    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาดุริยางคศิลป์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายพลงัพล  ทรงไพบูลย ์  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาดุริยางคศิลป์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 

 -   นายพิพฒัน์พงศ ์วฒันวนัย ู ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   

   ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายวรุตม ์     เอมอุดม ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   

   ตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นายธรรณพ อารีพรรค   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางปรียาภรณ์ โมนะตระกูล  ศรีเพียร   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

          สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์   

          ตั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวจิราภรณ์ เกตุดี     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวจิรัชฌา  วเิชียรปัญญา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการศึกษา   

   ตั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายสุรพล ศรีวทิยา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิากฎหมายมหาชน 

   ตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอนนัต ์ อนนัทนนัดร ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวทศัลาภา  แดงสุวรรณ     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางนยันา  ณีศะนนัท ์  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 14 คน   ดาํรงตาํแหน่ง             

รองศาสตราจารย์พิเศษ  จาํนวน 1 คน ผูช่้วยศาสตราจารย์  จาํนวน 10 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ     

จาํนวน 3 คน  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2  เร่ือง  ขออนุมัติเทยีบเคียงสาขาวชิาทีเ่คยกาํหนดไปแล้วของคณาจารย์มหาวทิยาลยัรังสิตทีไ่ด้เคย 

    ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

         ว่าด้วย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการและการเทียบเคียง 

  สาขาวชิาทีเ่คยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 
 

คําขอ  

   มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติ เทียบเคียงสาขาวิชาท่ี เคยกําหนดไปแล้วของคณ าจารย์

มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีไดเ้คยผา่นความเห็นชอบให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวชิาสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ     และการเทียบเคียง

สาขาวิชาท่ีเคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562   

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมได้เห็นชอบ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทาง

วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2562 โดยให้ยกเลิก ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง

สาขาวิชาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2561  ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561  และตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จ

ภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562  และออกคาํสั่งเทียบเคียง/แกไ้ขสาขาวชิานั้น 

ในการน้ี มหาวิทยาลยัจึงขออนุมติัดาํเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาในการดาํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการให้กบัคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบฉบบัดงักล่าว โดยมีรองศาสตราจารย ์จาํนวน 

4  คน  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน 17 คน  รวมจาํนวน 21 คน  ดงัน้ี 
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รองศาสตราจารย์ 
  

ที่ ช่ือ-สกุล สาขาวิชาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

1 รศ.ดร.ไกรสร  ทรัพยะโตษก ทนัตพยาธิวทิยา พยาธิวทิยาช่องปาก (รหสั 3105)  

2 รศ.เยาวลกัษณ์  พิมายนอก เคมีคลินิก เทคนิคการแพทย ์(รหสั 3901) 

3 รศ.ปัญญา  มณีจกัร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม (รหสั 0139) 

4 รศ.ดร.กานดา  วอ่งไวลิขิต เคมี เคมีอนินทรีย ์(0133) 
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

1 ผศ.ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี คณิตศาสตร์ ศาสตร์เชิงการจดั (รหสั 0103) 

อนุสาขาวชิาทฤษฎีกราฟ (รหสั 010301) 

2 ผศ.วมิลรัตน์  บุญเสถียร การพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (รหสั 3701) 

3 ผศ.สุรพงษ ์ เอ่ียมพิชยัฤทธ์ิ ศิลปะภาพถ่าย ทศันศิลป์ (รหสั 8101) 

อนุสาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย  

(รหสั 810113) 

4 ผศ.ชยัพร  พานิชรุทติวงศ ์ คอมพิวเตอร์อาร์ต ทศันศิลป์  (รหสั 8101 ) 

อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  

(รหสั 810110) 

5 ผศ.ธรรมศกัด์ิ  เอ้ือรักสกุล คอมพิวเตอร์อาร์ต ทศันศิลป์ (รหสั 8101) 

อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต   

(รหสั 810110) 

6 ผศ.สุทศัน์  ปาละมะ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ (รหสั 8503) 

อนุสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์  

(รหสั 850301) 

7 ผศ.ดร.รัตพงษ ์ สอนสุภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์ (รหสั 6103) 

อนุสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง  

(รหสั 610324) 

8 ผศ.ไชยรัตน์  รุจิพงศ ์ พลศึกษา วทิยาศาสตร์การกีฬา (รหสั 2511) 

อนุสาขาวชิานนัทนาการ (รหสั 251103) 

9 ผศ.ดร.พรรณภา  เภาทอง เทคนิคการแพทย ์ ชีวเคมี (รหสั 2119) 

10 ผศ.ดร.บุณยรัศม์ิ  สุขเขียว เคมี เคมีชีววทิยา (รหสั 0138) 

11 ผศ.ดร.อรจิรา  อารักษส์กุลวงศ ์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ (รหสั 0134) 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

12 ผศ.ดร.ปรานอม  ขาวเมฆ เคมี เคมีวเิคราะห์ (รหสั 0132) 

13 ผศ.ดร.ดวงฤทยั  ศรีแดง เคมี วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ (รหสั 0165) 

14 ผศ.อรพรรณ  ทองประสงค ์ เคมี เคมีอินทรีย ์(รหสั 0131) 

อนุสาขาวชิาเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

(รหสั 013101) 

15 ผศ.สุเทพ  มงคลเลิศลพ เคมี เคมีอุตสาหกรรม (รหสั 0139) 

16 ผศ.ฐิติพร  ศิริพนัธ์ พนัธเสน สังคมสงเคราะห์ สงัคมวิทยา (รหสั 6110) 

อนุสาขาวิชาการพฒันาสงัคม  

(รหสั 611005) 

17 ผศ.ศิริวรรณ  วาสุกรี คณิตศาสตร์ การศึกษา (รหสั 6501 ) 

อนุสาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา  

(รหสั 650144 ) 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์

ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในสาขาวิชาท่ีขอเทียบเคียงดังกล่าว และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เห็นชอบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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4.3   เร่ือง  ขออนุมัติเพิม่เติมรายช่ือสาขาวชิาและอนุสาขาวชิาสําหรับการขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการและ 

     การเทียบเคียงสาขาวชิาทีเ่คยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเพิ่มเติมรายช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาสําหรับการขอดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  จาํนวน 2 สาขา ดงัน้ี 

1. สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ (กาํหนดใหม่) 

2. อนุสาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา  (เพิ่มเติมในกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชา 0183

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม หรือวิทยาการส่ิงแวดลอ้ม) 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้บังคับใช้ระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการและ

การเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2562   มีบางกลุ่มสาขาวิชาท่ีกาํหนดไม่ครอบคลุมสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัและการทาํงานของคณาจารย ์

  ในการน้ี  มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัเพิ่มเติมรายช่ือสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาในบญัชีรายช่ือ

สาขาวชิาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมกาํหนด ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวชิาเดิมทีก่าํหนด  ขออนุมัติดําเนินการ 

ไม่มีการกาํหนด 

          

ขออนุมติักาํหนดสาขาวชิาเพิ่มเติม 

     ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย การ

กาํหนดช่ือสาขาวิชาสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง

ทางวชิาการและการเทียบเคียงสาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไป

แลว้ พ.ศ. 2562   ไม่ไดมี้การกาํหนด “นกับินพาณิชย”์ 

ไวเ้ป็นสาขาวชิาหรืออนุสาขาวชิา ซ่ึงปัจจุบนัสถาบนั 

อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายสถาบนัไดผ้ลิต

บณัฑิตในสาขาวชิาน้ีเพื่อรองรับการขาดแคลนบุคลากร

ดา้นการบิน 

     ดงันั้น   จึงควรกาํหนดสาขาวชิาน้ีข้ึนไวเ้ป็นสาขาวชิา

ใหก้บัคณาจารยท่ี์สอนและวจิยัในเร่ืองดงักล่าว 
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กลุ่มสาขาวชิาเดิมทีก่าํหนด  ขออนุมัติดําเนินการ 

กลุ่มวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 

สาขาวชิา  0183  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มหรือ 

                             วทิยาการส่ิงแวดลอ้ม 

อนุสาขาวชิา  018301  การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ 

                                      ภยัพิบติั 

อนุสาขาวชิา  018302  การจดัการขยะและของเสีย 

                                      อนัตราย 

อนุสาขาวชิา 018303  วทิยาศาสตร์อนามยั 

                                    ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขออนุมติัเพิ่มเติม อนุสาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มศึกษา  

ในสาขาวชิา 0183 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มหรือ 

วทิยาการส่ิงแวดลอ้ม 

          เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มศึกษา เป็นสาขาวิชาท่ีตอ้งมี

ก ารนําค วาม รู้ด้าน วิท ยาศ าส ต ร์ส่ิ งแวดล้อม แล ะ

เท ค โ น โ ล ยี ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ม า เป็ น พื้ น ฐ า น เพื่ อ จัด

ป ระส บ การณ์ การเรียน รู้ให้ ก ลุ่ม เป้ าห ม ายเป ล่ียน

พฤติกรรมหันมาปกป้องรักษาส่ิงแวดล้อม  จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นน้ีเป็นพิเศษ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562  ความวา่   “ออกขอ้กาํหนด ระเบียบและขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยรังสิตดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม เพิ่มเติมสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาในบญัชี

รายช่ือสาขาวิชาสําหรับการขอดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาํหนดไปแล้ว 

พ.ศ. 2562 ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป  

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.4   เร่ือง  ขออนุมัติทบทวนการเสนอเอกสารประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

          ของ นางสาวลกัษณา  เจริญใจ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัทบทวนการเสนอเอกสารประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ของ นางสาวลกัษณา  เจริญใจ 
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ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ได้ส่งหนังสือท่ี              

ศธ 0509(2).1/1439  ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2562  ขอให้มหาวทิยาลยัรังสิตดาํเนินการเก่ียวกบัผลงานทางวชิาการท่ี

เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ของ นางสาวลกัษณา  เจริญใจ 

1. ก ร ณี ก าร เผ ย แ พ ร่ วิ จัย เร่ื อ ง  ESI-MS/MS identifying chemical compositions of shallot 

extracts.ซ่ึ ง ระ บุ ว่ านํ าไ ป เผ ย แ พ ร่ ใ น ว าร ส าร  Thai Journal of Pharmaceutical Science 2017  Volume 41 

(Supplement)นั้น  วารสารฉบบัพิเศษดงักล่าวไม่ปรากฏช่ืออยู่ในฐานขอ้มูลรายช่ือวารสารสําหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบทา้ยท่ี กกอ.กาํหนด รวมทั้งไม่ปรากฏวา่บทความวิจยัเร่ืองดงักล่าวอยู่ใน

ฐานขอ้มูลรายช่ือวารสารสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยท่ี กกอ. กาํหนด  

 2.  กรณีงานวิจยั เร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบของนํ้ ามนัระเหยง่ายจากเหงา้ขิงสด และแคปซูล

ขิงในประเทศไทย ซ่ึงปรากฏผูร่้วมงาน 3 คน และมีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานวิจยัเพียง 1 คน 

คือ ผูข้อ ส่วนผูร่้วมงานอีก 2 คน ไม่ปรากฏการลงนามรับรองการมีส่วนร่วม โดยไดร้ะบุเหตุผลวา่ ผูร่้วมงานทั้ง 

2 คน ไปปฏิบติังานท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   ทั้งน้ี  เม่ือพิจารณาตามลกัษณะการมีส่วน

ร่วมในผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑ์

และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 ขอ้ 

3.6   ซ่ึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการวา่หากมีการเสนอ

ผลงานทางวิชาการท่ีมีผูร่้วมงานหลายคน จะตอ้งให้ผูร่้วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมใน

ผลงานเร่ืองนั้น  ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น   จึงมีมติให้สภา

มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาตรวจสอบการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมของงานวิจยัเร่ืองดงักล่าวให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด และเสนอ กกอ.พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 20 สิงหาคม 

2562  ไดพ้ิจารณาและตรวจสอบผลงานทางวิชาการแลว้ มีขอ้คิดเห็นดงัน้ี 

1. ผลงานเร่ือง ESI-MS/MS identifying chemical compositions of shallot extracts.  ไม่ปรากฏช่ือ

อยูใ่นรายช่ือวารสารสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเอกสารแนบทา้ยท่ี กกอ.กาํหนด จึง

ขอนําผลงานช้ินน้ีออก  เน่ืองจากผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  แต่เม่ือพิจารณา

ผลงานวิจยัอีก 6 ช้ิน จาก 7 ช้ิน ไดรั้บการประเมินระดบัดี  ดงันั้น เม่ือพิจารณาโดยรวมผลงานท่ี

ส่งเพื่อเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด   

2. ดาํเนินการแก้ไขเอกสารการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมถูกต้องตามท่ีกาํหนดเป็นท่ีเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 

 ดังนั้ น    ท่ี ป ระ ชุ ม มี ม ติ เห็ น ช อ บ ใ ห้ ตัด ผ ล ง าน เร่ือ ง  ESI-MS/MS identifying chemical 

compositions of shallot extracts.  ออกและนาํเสนอเอกสารลงนามการมีส่วนร่วมในผลงานวิจยัเร่ือง การศึกษา
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องค์ประกอบของนํ้ ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสด  และแคปซูลขิงในประเทศไทย ฉบับท่ีถูกต้องรายงาน        

สภามหาวทิยาลยั และกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  ของ นางสาวลกัษณา  เจริญใจ  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และ

เสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้าํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.5   เร่ือง  ขออนุมัติทบทวนสาขาวชิาในการขอกาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

          ของ นางลาวณัย์  วจิารณ์ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัทบทวนสาขาวชิาในการขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

ของ นางลาวณัย ์ วจิารณ์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   ได้ส่งหนังสือท่ี              

อว 0227.2(2)/662 ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562  โดยขอให้สภามหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาทบทวนสาขาวชิาใน

การขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ของ นางลาวณัย ์ วิจารณ์  จากเดิมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชา

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา เป็นสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม นั้น 

  มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562  เห็นชอบ

ให้ นางลาวณัย ์ วิจารณ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมเสนอ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้  นางลาวณัย์  วิจารณ์   ดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้าํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั

และนวตักรรมทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

5.1  เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตร 

    มหาบัณฑิตสาขาวชิาธุรกจิดิจิทลัระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรเปิดใหม่)  

    วทิยาลยันานาชาต ิ
  

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยันานาชาติ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

วทิยาลยันานาชาติ  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่นาํเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2   เร่ือง  ขออนุมัติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์  

   สาขาวชิานักบินพาณชิย์ 
 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี

บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิานกับินพาณิชย ์

 

ข้อเทจ็จริง 

  มหาวิทยาลยัรังสิตขอความเห็นชอบนําความกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวาย

ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชานกับินพาณิชย ์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระอจัฉริยภาพ

ทางด้านการบินให้ปรากฏในวงการอากาศยานและการบิน    อาํนวยประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  

อาณาประชาราษฎร์และเป็นท่ียกยอ่งสรรเสริญจากประชาคมโลกสืบไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   สาขาวิชานักบินพาณิชย ์  แด่   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี  

สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 

  

  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.3 เร่ือง   การแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง  รักษาการอธิการบดี 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงเห็นควร

แต่งตั้งใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 

 

  นายอรรถวทิ   อุไรรัตน์  ดาํรงตาํแหน่ง รักษาการอธิการบดี 

  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี ในกรณีท่ีอธิการบดีไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (15) แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  และถอดถอนคณาจารย์

ประจาํตามมาตรา 97” 
 

 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั เห็นชอบแต่งตั้ง รักษาการอธิการบดี 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.4 เร่ือง   การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

คําขอ 
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 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้ง

ใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 

  นายกสิณ  จนัทร์เรือง ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให้ 

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  เห็นชอบแต่งตั้ง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.5 เร่ือง   การจัดตั้ง   “ ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ” 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควร ใหมี้การศึกษา  รวบรวม  และเผยแพร่องคค์วามรู้เชิงวชิาการ  

สังคม   วฒันธรรม  ตลอดจนประดิษฐกรรมต่างๆ อนัจะก่อประโยชน์ต่อการศึกษาในปัจจุบนัและอนาคตของ

เขตพื้นท่ีสุวรรณภูมิ  ซ่ึงเป็นชุมชนโบราณในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน  สหภาพเมียนมาร์  ไทย  ลาว  

กมัพูชา และเวยีดนาม  จึงใหจ้ดัตั้งหน่วยงาน  ดงัน้ี 
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  จดัตั้ง ศูนยสุ์วรรณภูมิศึกษา 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 

 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้งหน่วยงาน   ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.6 เร่ือง   จัดตั้ง   “ สถาบัน  RSU NEO ” 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรให้จดัตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นการบริหารในยคุดิจิทลั ใหแ้ก่ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ โดยการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  จึงให้จดัตั้งหน่วยงาน 

ดงัน้ี 

  จดัตั้ง สถาบนั  RSU NEO 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 

 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้
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“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพือ่ประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้งหน่วยงาน   ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.7 เร่ือง   การจัดตั้ง  “ สถาบันไผ่กู้ชาต ิ” 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรให้จดัตั้งหน่วยงานเพื่อผลกัดนั  ประสาน  วจิยั  และบูรณาการ   

การปลูกไผ ่ แกปั้ญหาการตดัไมท้าํลายป่า  ปลูกป่าจดัท่ีดินทาํกินเพิ่มรายไดเ้กษตรกร  ตั้งโรงงานแปรรูปไผ ่เพื่อ

อุตสาหกรรม  หตัถกรรม  ศิลปกรรม  การท่องเท่ียวแบบครบวงจร เพื่อความมัน่คงและอยูดี่กินดีของชาติ  จึงให้

จดัตั้งหน่วยงาน ดงัน้ี 
 

  จดัตั้ง สถาบนัไผกู่ช้าติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 

 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้งหน่วยงาน   ดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562  จาํนวน  1,350  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  1,350   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

 

คณะ 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2562 

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 6 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 47 

3. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 9 

4. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 27 

5. คณะวทิยาศาสตร์ 11 

6. วทิยาลยัวศิกรรมชีวการแพทย ์ 3 

7. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 108 

8. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 24 

9. วทิยาลยัการออกแบบ 128 

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 

11. คณะเทคโนโลยอีาหาร 7 

12. คณะนวตักรรมเกษตร 4 

13. สถาบนัการบิน 49 

14. คณะดิจิทลัอาร์ต 17 

15. คณะศิลปศาสตร์ 78 

16. คณะบริหารธุรกิจ 224 

17. วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 312 

18. คณะนิติศาสตร์ 14 

19. สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 4 
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คณะ 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2562 

20. วทิยาลยัดนตรี 3 

21. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 48 

22. คณะบญัชี 6 

23. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 5 

24. สถาบนัรัฐศาสตร์ 16 

25. วทิยาลยันานาชาติ 27 

26. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 171 

รวม 1,350 

    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร   อนุปริญญา     ปริญญา  หรือ  

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาฤดูร้อน    

ปีการศึกษา 2562   จาํนวน  1,350   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

5.9    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2562  

   

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
            

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2562  จาํนวน   200  คน 
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ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 200 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2562 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่ 7 

2. สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 2 

3. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 4 

4. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 

5. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 1 

6. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

7. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 

8. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม 10 

9. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 3 

10. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 49 

11. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 27 

12. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 2 

13. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 6 

14. สาขาวชิานิติศาสตร์ 5 

15. สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 4 

16. สาขาวชิาดนตรี 2 

17. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 9 

18. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 13 

19. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 

20. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 8 

21. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 9 

22. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 13 

23.สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 15 

24. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 

25. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 2 

รวม 200 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร    อนุปริญญา    ปริญญา   หรือ  

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท    ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

ปีการศึกษา 2562  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

เลกิประชุมเวลา  18.20  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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