
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2563 

วนัพุธที ่  16   กนัยายน  2563 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกลุ   อุปนายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณติั  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

12. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

13. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

14. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกสา้น   กรรมการ 

15. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์    รักษาการอธิการบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

5. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

6. ดร.พิชยพนัธ์ุ  ชาญภูมิดล    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอา้น  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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10. นายประทีป  นรินทรางกรู ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

12. นายสานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคมและสิทธิประโยชน ์

13. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

14. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสยั  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

15. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากลุ   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

16. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

17. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

18. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 
 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  กรรมการสภามหาวทิยาลยัพ้นจากตําแหน่ง 

  ดว้ยศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์  ไดข้อลาออกจากความเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563  จึงมีผลให ้ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ ในฐานะกรรมการ

สภามหาวิทยาลยั   (ผูแ้ทนคณาจารย)์    พน้จากตาํแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิตไปโดยอตัโนมติั  

ตั้งแต่วนัท่ี   22   กรกฎาคม   2563 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2    

   ปีการศึกษา 2562 /ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562  และ 

   ภาคการศึกษาที ่ 2   ปีการศึกษา  2562    (มติเวยีน คร้ังที ่ 3/2563) 

 เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  มีนกัศึกษาท่ี

มหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใช้ในการ
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ประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ นาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน และ

ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือนาํไปเพื่อปรับวฒิุและเล่ือนขั้นตาํแหน่งงานโดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2562   จาํนวน 104 คน ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 

จาํนวน 1 คน  และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562  จาํนวน 1,878 คน  รวมจํานวนทั้งส้ิน 1,983  คน  มี

รายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2562  

1. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน        29  คน 

2. วิทยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน          6  คน 

3. วิทยาลยัการออกแบบ  จาํนวน          1  คน 

4. วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน        17  คน 

5. วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน          2  คน 

6. วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  จาํนวน          3  คน 

7. คณะรัฐประศาสนศาสตร์  จาํนวน          2  คน 

8. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  จาํนวน          3  คน 

9. วิทยาลยัครูสุริยเทพ  จาํนวน        18  คน 

10. สถาบนัรัฐศาสตร์  จาํนวน          5  คน 

11. บณัฑิตวิทยาลยั  จาํนวน          3  คน 

12. วิทยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน        15  คน 

       รวม      104  คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562  

1. วิทยาลยัดนตรี  จํานวน          1   คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2562  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน      226  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน      149  คน 

3. วิทยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน      329  คน 

4. วิทยาลยัการออกแบบ  จาํนวน          6 คน 

5. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน          1 คน 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน       175 คน 

7. วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน         77 คน 

8. คณะวิทยาศาสตร์  จาํนวน         24 คน 

9. วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน          65 คน 

10. วิทยาลยันานาชาติ  จาํนวน         32 คน 
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11. วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน       278 คน 

12. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน         36 คน 

13. สถาบนัเศรษฐศาสตร์  จาํนวน           3 คน 

14. วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน         30 คน 

15. วิทยาลยัดนตรี  จาํนวน         46 คน 

16. วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  จาํนวน         45 คน 

17. คณะบญัชี   จาํนวน         82 คน 

18. วิทยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน         18 คน 

19. สถาบนัการบิน  จาํนวน           2 คน 

20. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน           5 คน 

21. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน       138 คน 

22. สถาบนัรัฐศาสตร์  จาํนวน         34 คน 

23. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน           1 คน 

24. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน         29 คน 

25. คณะนวตักรรมเกษตร  จาํนวน         12 คน 

26. วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน         35 คน 
 

        รวม                  1,878   คน 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ข

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

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี  2    ปีการศึกษา  2562   /   ระดบัปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2562   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562    

 

ข้อเสนอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2563  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2562  /  ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา  2562   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562   ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  30   กรกฎาคม   2563   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่2/2563 

 วนัพุธที ่  17   มิถุนายน   2563 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่2/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัตปิรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตร : 

  3.1.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการบิน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2549  ต่อมาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2550  2554  และ 2559   

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวิชาและช่ือปริญญา จาก การจดัการธุรกิจดา้นการบิน  เป็น  

การจดัการธุรกิจการบิน  

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 123 หน่วยกิต 

    2.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 87 หน่วยกิต 

     2.5 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 87 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  30 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  69 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั         54 หน่วยกิต     54 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก        15 หน่วยกิต     15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 123 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม  2563  

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการธุรกิจการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิา

 การจัดการธุรกจิการบิน   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   วทิยาลยัการท่องเทีย่วและ 

 การบริการ   ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 

3.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกจิ 

      

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2549 2554 2559 และ 2562 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 132 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 
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  2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2562 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   3 หน่วยกิต      3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต    12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience)  

             6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
   

  

  

  

 
         15 หน่วยกิต  

   

 

 

 

 
 

      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 96 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  44 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  52 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          46 หน่วยกิต         36 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา

ธุรกิจดิจิทลั   (หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2564)   คณะบริหารธุรกิจ    เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิา

 ธุรกจิดิจิทลั  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)   คณะบริหารธุรกจิ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   

 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 

3.1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการค้าปลกี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกจิ 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ 
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ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    คณะบริหารธุรกิจ     ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1   

ปีการศึกษา 2531  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2549  2554  2559  และ 2562 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 132 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2562 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   3 หน่วยกิต      3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต    12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

             6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
   

  

  

  

 
         15 หน่วยกิต  

   

 

 

 

 
 

      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 96 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  44 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  52 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          46 หน่วยกิต         36 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั

และนวตักรรมการค้าปลีก(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ   ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา

การตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิา

 การตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการค้าปลกี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 )   

 คณะบริหารธุรกจิ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 
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3.1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการเงนิและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 คณะบริหารธุรกจิ 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2549 2554 2559 และ 2562 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 132 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2562 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   3 หน่วยกิต      3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต    12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

             6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
   

  

  

  

 
         15 หน่วยกิต  

   

 

 

 

 
 

      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 96 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  44 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  52 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          46 หน่วยกิต         36 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการเงินและการ

ลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา

การเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิา

 การเงินและการลงทุน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    คณะบริหารธุรกจิ    

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 คณะบริหารธุรกจิ 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2549  2554  2559 และ 2562 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 132 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2562 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

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

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต    12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

             6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
   

  

  

  

 
         15 หน่วยกิต  

   

 

 

 

 
 

      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 96 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  44 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  52 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          46 หน่วยกิต         36 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา

การจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิา

 การจัดการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกจิ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1    

 ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกจิ 

  

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  

ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2552  2554  2559 และ 2562 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 132 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2562 ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2562 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต    12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

             6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
   

  

  

  

 
         15 หน่วยกิต  

   

 

 

 

 
 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  44 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  52 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          46 หน่วยกิต         36 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ      

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 

 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิา

 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกจิ  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2535  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544 2548 2553 2555 2558 และ 2561    
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  

        จาก  ภาษาไทย : หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรม 

           การโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์

      ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Communication Arts Program in  

           Innovative Advertising and Creative Media 

         เป็น ภาษาไทย :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา 

              และส่ือสร้างสรรค ์

      ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Communication Arts Program in  

       Advertising   and Creative Media 

     2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  

       จาก  ช่ือเตม็  ภาษาไทย   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (นวตักรรมการโฆษณา 

               และส่ือสร้างสรรค)์ 

         ช่ือเตม็ ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Communication Arts (Innovative  

              Advertising and Creative Media) 

         ช่ือยอ่ ภาษาไทย :   นศ.บ. (นวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค)์ 

         ช่ือยอ่ ภาษาองักฤษ :   B.Com.Arts. (Innovative Advertising and  

              Creative Media) 

       เป็น  ช่ือเตม็ ภาษาไทย :   นิเทศศาสตรบณัฑิต (การโฆษณาและส่ือสร้างสรรค)์ 

         ช่ือเตม็ ภาษาองักฤษ :   Bachelor of Communication Arts (Advertising  and  

              Creative Media) 

         ช่ือยอ่ ภาษาไทย :  นศ.บ. (การโฆษณาและส่ือสร้างสรรค)์ 

         ช่ือยอ่ ภาษาองักฤษ :  B.Com.Arts. (Advertising and Creative Media) 

     2.3 เปล่ียนช่ือสาขาวิชา  

      จาก ภาษาไทย :  นวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์

       ภาษาองักฤษ :  Innovative Advertising and Creative Media 

      เป็น ภาษาไทย :  การโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์

       ภาษาองักฤษ :  Advertising and Creative Media 

2.4  เปล่ียนรหสัวิชาในกลุ่มวิชาชีพ จากรหสั IAM เป็น ADM 

     2.5 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.6 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.7 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 
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  2.8 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ จาก 63 หน่วยกิต  เป็น 54 หน่วยกิต 

  2.9 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 54 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

  2.10 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-เลือก  จาก 9 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          54 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก           9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต          6 หน่วยกิต            6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต       135 หน่วยกิต       126 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและส่ือ

สร้างสรรค ์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา    

การโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 การโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์  ตั้งแต่

 ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 
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3.1.8 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2531  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544 2548 2553 2555 2558 และ 2561    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ จาก 63 หน่วยกิต  เป็น 54 หน่วยกิต 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 42 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

  2.6 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-เลือก จาก 21 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          42 หน่วยกิต  39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก           21 หน่วยกิต  15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและ

โทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยุ

และโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 วทิยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.9 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการภาพยนตร์ดิจิทลั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

    วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544 2548 2553 2555 2558 และ 2561    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 
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  2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ จาก 63 หน่วยกิต  เป็น 54 หน่วยกิต 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 48 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          48 หน่วยกิต           39 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

         ข. วิชาชีพ-เลือก           15 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์

ดิจิทัล    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

ภาพยนตร์ดิจิทลั  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

 การภาพยนตร์ดิจิทลั  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   ตั้งแต่ 

 ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564   เป็นต้นไป 
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3.1.10 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2534  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544 2548 2553 2555 2558 และ 2561    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชา จาก 63  หน่วยกิต  เป็น  54 หน่วยกิต 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 54 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

  2.6 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-เลือก จาก 9 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          54 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาการ

ประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

ประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์ร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 การประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.11 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาส่ือสารการแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารการแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2548  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา    2553  2555  2558  และ 2561    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 
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  2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ จาก  63 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 54 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

  2.6 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-เลือก จาก 9 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          54 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาส่ือสารการแสดง 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ส่ือสารการแสดง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 ส่ือสารการแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์   ตั้งแต่ภาคการศึกษา

 ที ่1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 
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3.1.12 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการตลาดดิจิทลัและแบรนด์ดิง้ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลัและแบรนดด้ิ์ง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ด้ิง 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปี

การศึกษา  2549  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา    2554  2558  และ 2561    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  

      จาก  ภาษาไทย : หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต   

          สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั 

         ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Communication Arts Program in  

          Digital Marketing Communication 

         เป็น ภาษาไทย :  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  

            สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลัและแบรนดด้ิ์ง 

      ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Communication Arts Program in  

       Digital Marketing Communication and Branding 

     2.2 เปล่ียนช่ือปริญญา  

       จาก ช่ือเตม็  ภาษาไทย   :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (การส่ือสารการตลาดดิจิทลั) 

         ช่ือเตม็ ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Communication Arts  

         (Digital  Marketing Communication) 

         ช่ือยอ่ ภาษาไทย :   นศ.บ. (การส่ือสารการตลาดดิจิทลั) 

         ช่ือยอ่ ภาษาองักฤษ :   B.Com.Arts. (Digital  Marketing Communication)

      เป็น  ช่ือเตม็ ภาษาไทย :   นิเทศศาสตรบณัฑิต  

             (การส่ือสารการตลาดดิจิทลัและแบรนดด้ิ์ง) 

         ช่ือเตม็ ภาษาองักฤษ :   Bachelor of Communication Arts 

           (Digital Marketing Communication and Branding) 

        ช่ือยอ่ ภาษาไทย :  นศ.บ. (การส่ือสารการตลาดดิจิทลัและแบรนดด้ิ์ง 

         ช่ือยอ่ ภาษาองักฤษ :  B.Com.Arts. (Digital Marketing Communication  

           and Branding) 
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     2.3 เปล่ียนช่ือสาขาวิชา  

         จาก (ภาษาไทย)  : สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั  

          (ภาษาองักฤษ) : (Digital  Marketing Communication) 

         เป็น (ภาษาไทย)  : สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลัและแบรนดด้ิ์ง 

          (ภาษาองักฤษ) : (Digital Marketing Communication and Branding) 

     2.4 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.5 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.6 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.7 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ จาก 63 หน่วยกิต  เป็น  54  หน่วยกิต 

  2.8 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 54 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

  2.9 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-เลือก  จาก 9 หน่วยกิต  เป็น  15 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          54 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการส่ือสาร

การตลาดดิจิทลัและแบรนดด้ิ์ง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

ส่ือสารการตลาดดิจิทลัและแบรนด์ด้ิง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

 การส่ือสารการตลาดดิจิทลัและแบรนด์ดิง้   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    

 วทิยาลยันิเทศศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิามัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

  

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชามลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2550  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2555  2558  และ 2561    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 63 หน่วยกิต  เป็น 54 หน่วยกิต 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 54 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

  2.6 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-เลือก  จาก 9 หน่วยกิต  เป็น  15 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          54 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชามัลติมีเดีย 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

มลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 มัลติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   

 ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.14 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์การกฬีา 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

  

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2555  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2558  และ 2561  

   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ จาก  63 หน่วยกิต  เป็น  54  หน่วยกิต 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 54 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

  2.6 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-เลือก  จาก 9 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          54 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วย

กิต 

135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การ

กีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์การกีฬา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 นิเทศศาสตร์การกฬีา   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   วทิยาลยันิเทศศาสตร์    ตั้งแต่ 

 ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.15 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเขยีนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปี

การศึกษา  2559  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2561    

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

  2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ  จาก 63 หน่วยกิต  เป็น 54 หน่วยกิต 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 54 หน่วยกิต เป็น 45 หน่วยกิต 

  2.6 ปรับปรุงจาํนวยหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-เลือก  จาก 9 หน่วยกิต  เป็น 15 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          54 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก            9 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการเขียนบทและ

การกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

เขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เพื่อนาํเสนอ

ต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 การเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วทิยาลยั

 นิเทศศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564  เป็นต้นไป 

 

3.1.16 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   (หลกัสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

  

คาํขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2546  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2553  2558  และ 2561  

   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 

     2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวิชา

 ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

     2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 135 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 
 

  2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต  เป็น 90 หน่วยกิต 
 
 

  2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ จาก  63  หน่วยกิต  เป็น  54 หน่วยกิต 
 
 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาชีพ-บงัคบั จาก 48 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2561 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 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   

- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

     1. วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

     2. วิชาชีพ  63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          48 หน่วยกิต         39 หน่วยกิต 

         ข. วิชาชีพ-เลือก           15 หน่วยกิต          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วย

กิต 

135 หน่วยกิต 126 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2563 วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

นานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร

 นานาชาติ / หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   

 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัตปิิดดาํเนินการหลกัสูตร :  

 3.2.1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์  คณะวทิยาศาสตร์ 

 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี

ประยกุต ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี

ประยกุต ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป เน่ืองจากมีจาํนวนนกัศึกษาท่ีสนใจสมคัรเขา้

ศึกษานอ้ย  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

 การขอปิดดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  คณะ

วิทยาศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 2563  เป็นตน้ไป    ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563  เม่ือวนัพธุ ท่ี  5 สิงหาคม 2563 
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ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.2.2 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาการผลติดนตรี วทิยาลยัดนตรี 

 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาการผลิต

ดนตรี วิทยาลยัดนตรี 

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยัดนตรี ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการผลิต

ดนตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 2563  เป็นตน้ไป    เน่ืองจากไม่สามารถปรับปรุงหลกัสูตรฯ ให้

เป็นไปตามเกณฑข์องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี

บณัฑิต พ.ศ. 2560 วา่ดว้ยโครงสร้างหลกัสูตรสาขาเทคโนโลย ี  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

 การขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลยัดนตรี  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2563  เป็นตน้ไป    ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2563  เม่ือวนัพธุ ท่ี  1 กรกฎาคม 2563 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัตปิรับลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร : 

 3.3.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดิจิทลั วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ี วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดข้อปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

คอนเทนต์และส่ือดิจิทลั ตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 และสภามหาวิทยาลยั ไดอ้นุมติัในการ

ประชุมคร้ังท่ี 2/2563 วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 ไปแลว้นั้น 

   เน่ืองจากทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มีความจาํเป็นต้องนํารายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรดงักล่าว บางส่วนไปใชก้บัหลกัสูตรอ่ืน ในการน้ี จึงขอปรับลดอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จาก 5 คน 

เหลือ 2 คน ซ่ึงเห็นวา่เพียงพอกบัการดูแลนกัศึกษาท่ียงัคงอยู ่จาํนวน 27 คน (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

   การขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิเทศ 

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2564  เป็นตน้ไป    ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม

คร้ังท่ี  5/2563  เม่ือวนัพธุ ท่ี  5 สิงหาคม 2563 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั วิทยาลยันิเทศศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.3.2  หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาต)ิ คณะบัญชี 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ี คณะบญัชี ไดข้อปิดดาํเนินการหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  ตั้งแต่

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 และสภามหาวิทยาลยั ไดอ้นุมติัในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 วนัท่ี 19

มิถุนายน 2562 ไปแลว้นั้น 

   เน่ืองจากทางคณะบญัชี มีความจาํเป็นตอ้งนาํรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรดงักล่าว 

บางส่วนไปใชก้บัหลกัสูตรอ่ืน ในการน้ี จึงขอปรับลดอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาก 5 คน เหลือ 2 คน ซ่ึง

เห็นวา่เพียงพอกบัการดูแลนกัศึกษาท่ียงัคงอยู ่จาํนวน 10 คน (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

   การขอปรับลดจํานวนอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร               

บญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2563  เป็นตน้ไป      
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

บญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาภาษาองักฤษ Pre-college วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

 

คาํขอ 

   วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาภาษาอังกฤษ Pre-college   สําหรับ

วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ดว้ย สถาบนัภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงคข์อเปิดรายวิชาภาษาองักฤษ 

Pre-college สาํหรับวิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน จาํนวน 4 รายวิชาดงัน้ี 

 ENL 001 เตรียมความพร้อมดา้นการฟังและการพดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

   (Pre-college English Listening and Speaking) 

  ENL 002 เตรียมความพร้อมดา้นการอ่านภาษาองักฤษ       3(3-0-6) 

  (Pre-college English Reading) 

 ENL 003 เตรียมความพร้อมดา้นการเขียนภาษาองักฤษ     3(3-0-6) 

  (Pre-college English Writing) 

 ENL 004  เตรียมความพร้อมดา้นการนาํเสนอเป็นภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

  (Pre-college English Presentations) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขอเปิดรายวิชาภาษาองักฤษ Pre-college สาํหรับวิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ไดผ้า่น

การพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2563 วนัพุธท่ี  1 กรกฎาคม 2563  เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัให้เปิดรายวิชาภาษาองักฤษ Pre-college สําหรับวิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร์  

 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

  สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ของหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัครูสุริยเทพ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยัครูสุริยเทพ มีความประสงคจ์ะขอเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ของหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัสภาพและ

บริบทของสงัคมปัจจุบนั  จาํนวน 5 รายวชิา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดงัน้ี 

   กลุ่มที ่1 วชิาด้านการบริหารการศึกษา   

  EDD 716  ภาวะผูน้าํ นโยบาย และกลยทุธ์  3(3-0-6) 

   สาํหรับการบริหารองคก์รทางการศึกษา   

   (Leadership, Policy, and Strategy for Educational Administration) 

  EDD 717      จิตวิทยา และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา               3(3-0-6) 

  (Psychology and Professional Ethics in Education) 

 

  กลุ่มที ่2 วชิาด้านหลกัสูตรและการสอน 

 EDD 719  การวดัและการประเมินผลการศึกษา  3(3-0-6)  

  และการประกนัคุณภาพการศึกษา      

  (Assessment, Evaluation, and Quality Assurance in Education) 

 EDD 720  การพฒันาหลกัสูตรและการสอน 3(3-0-6) 

                       (Curriculum Development and Pedagogy) 
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 EDD 721      ประเดน็สาํคญัดา้นการศึกษาของทัว่โลก 3(3-0-6) 

  และนวตักรรมดา้นการศึกษา    

                       (International Issues and Innovations in Education)   

 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ของหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัครูสุริยเทพ   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัตปิรับแก้ไขคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

  สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ของหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยัครูสุริยเทพ มีความประสงคจ์ะขอปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ของ

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความเหมาะสม

กบัสภาพและบริบทของสงัคมปัจจุบนั  จาํนวน 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

EDD 798    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)                   36(0-108-54)                                                                                               

(Dissertation) 
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  EDD 799   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)                   48(0-144-72)  

   (Dissertation) 

  

 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นตน้ไป 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ของหลกัสูตรศึกษาศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วิทยาลยัครูสุริยเทพ   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัตปิรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  2  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
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 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผูมี้คุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ํารงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผูช่้วย

ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกว่า 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  2 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วิทยาลยัดนตรี 

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

 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัตปิรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  11  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทาง
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วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย  ์ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 11 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  

   2. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
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   3. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

     วิทยาลยัเภสชัศาสตร์  

   4. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

    วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

 5. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา และการสอน

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

   6. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

   7. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

   8. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 

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

   10. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

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

    คณะศิลปศาสตร์    

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.9 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลกัสูตร : 

 3.9.1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
    

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตร 

มหาบณัฑิต   ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มากกวา่ 5 คน แต่ไม่

เกิน 10 คน จาํนวน  1 คน  ไดแ้ก่ 

   - ดร. เฉลิมพร เยน็เยอืก 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ หลกัฐานแสดงศกัยภาพทางดา้นวจิยัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เป็นไปตามเกณฑข์อง

มหาวิทยาลยัรังสิต คือ มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพจ์าํนวน 8 บทความ และ ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมามีผูส้าํเร็จ

การศึกษามากกวา่ 2 คน ซ่ึง ดร. เฉลิมพร เยน็เยอืก เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร     

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เพื่อนําเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลยัต่อไป 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.9.2 หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี 

    

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี 
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ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต   

ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 

จาํนวน  1 คน  ไดแ้ก่ 

   - ผศ. ดร. น่ิมนวล  วิเศษสรรพ ์

 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ หลกัฐานแสดงศกัยภาพทางดา้นวิจยัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา และมีผูส้าํเร็จ

การศึกษา  8 คน ซ่ึง ผศ. ดร. น่ิมนวล วิเศษสรรพ ์เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร     

บญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี เพื่อนาํเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัต่อไป 

 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 3.10.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม (หลกัสูตรเปิดใหม่)  

   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม (หลกัสูตรเปิดใหม่) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลั

เทคโนโลย ี

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
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นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม (หลักสูตรเปิดใหม่)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทัล

เทคโนโลย ี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10.2 หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะทศันมาตรศาสตร์ 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะทศันมาตรศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะทศันมาตรศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10.3 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทลั 

  (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั (หลกัสูตรเปิดใหม่) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั (หลกัสูตรเปิดใหม่) วิทยาลยันิเทศศาสตร์  

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.10.4 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

และสาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   และสาขาวชิา

สารสนเทศการลงทุน วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสาขาวิชา

สารสนเทศการลงทุน วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  



63 

 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10.5 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์   

และสาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลติมีเดีย วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย วิทยาลยั

นวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย วิทยาลยั

นวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10.6 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ   

 สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 

 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  และ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   

 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรม

ยานยนต ์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวิชา

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้
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 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ได้

กาํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10.7 หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  คณะทศันมาตรศาสตร์ 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  คณะทศันมาตรศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
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เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  คณะทศันมาตรศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10.8 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และ 

 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต        

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต        

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อนาํเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10.9  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั  (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบันเศรษฐศาสตร์ 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั  (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั  (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อนาํเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.10.10 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบ วทิยาลยัการออกแบบ 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลยัการออกแบบ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลยัการออกแบบ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อนาํเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

   สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
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ข้อเทจ็จริง 

 สถาบนัรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ  มีความประสงคข์ออนุมติัแต่งตั้ง 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก     เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

จาํนวน  5  คน ไดแ้ก่ 

  1. รองศาสตราจารยพ์ิพฒัน์   ไทยอารี 

  2. นายสุเมธ แสงน่ิมนวล 

  3. นายอาํนาจ ศรีพนูสุข 

  4. แพทยห์ญิง คุณหญิงพรทิพย ์ โรจนสุนนัท ์  

  5. นายจาดุร  อภิชาตบุตร 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2563  เม่ือวนัพธุ ท่ี  5 สิงหาคม 2563  เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกจาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ 

  1. รองศาสตราจารยพ์ิพฒัน์   ไทยอารี 

  2. นายสุเมธ แสงน่ิมนวล 

  3. นายอาํนาจ ศรีพนูสุข 

  4. แพทยห์ญิง คุณหญิงพรทิพย ์ โรจนสุนนัท ์  

  5. นายจาดุร  อภิชาตบุตร 
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   เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ของ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.12 เร่ือง  ขออนุมัตปิระกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการรับนักศึกษา 

  พกิารเข้าศึกษา และแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพกิาร 

  ทีจ่ะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา  2564 

 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการรับ

นกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทาง

การศึกษา  ปีการศึกษา 2564   

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตไดอ้อกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การจดัการศึกษาสาํหรับ       

คนพิการ พ.ศ. 2560    ดงันั้น  เพื่อให้การดาํเนินการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดงักล่าว   มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการรับนกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการ

อุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

มาตรา 34 (2) ระบุว่า  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดม 

ศึกษาเอกชน  อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน     

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    

ข้อเสนอ 

   เห็นสมควรอนุมติัประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษา

พิการเขา้ศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา    

ปีการศึกษา 2564  เพื่อเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

3.13   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลนิิก 
 

คาํขอ  

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก จาํนวน  1  คน  
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ   มีความรู้  ความสามารถและ

ปฏิบติังานดา้นคลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํเพื่อดาํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการคลินิก จาํนวน 1 คน  ไดแ้ก่ 

- นพ.ไพศาล  ร่วมวิบูลยสุ์ข 

       ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก  สาขาวชิาจกัษุวิทยา   
 

 ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย การแต่งตั้ง 

ตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก พ.ศ. 2548   โดยผา่นการพจิารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการประจาํวิทยาลยัแพทยศาสตร์  (คร้ังท่ี  11/2562  วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562) 

2. คณะกรรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต (คร้ังท่ี 5/2563  วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563) 
 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย   การแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549  

ขอ้ 5 ความวา่ ใหค้ณบดีพิจารณาอาจารยป์ระจาํทางคลินิกท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์

คลินิก รองศาสตราจารยค์ลินิก และศาสตราจารยค์ลินิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวติัต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.14    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2562  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563    
 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก    

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  จาํนวน  14  คน   
 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  14  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่

2/2562 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2563 
รวม 

1.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 - 1 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 3 1 4 

3.  สาขาวชิาการศึกษา 2 1 3 

4.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 2 2 

5.  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม - 1 1 

6.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  - 1 1 

7.  สาขาวชิานิติศาสตร์  - 2 2 

รวม 6 8 14 
 

ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ภาคการศึกษาท่ี  2   

ปีการศึกษา  2562   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  จาํนวน  14  คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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3.15 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 3.15.1 เร่ือง  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต   

   กบั กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กบั กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กบั กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นงานวิชาการ งานวิจยั พฒันา

บุคลากร งานบริการวิชาการและนวตักรรม หรือกิจกรรมงานวิจยัดา้นอ่ืนๆ ใหเ้กิดความเขม้แขง็ มีงานวิจยัและ

นวตักรรม ท่ีไดม้าตรฐานระดบัชาติและระดบัสากล เพือ่การนาํไปขยายผลในดา้นอุตสาหกรรมการแพทยค์รบ

วงจรในพื้นท่ีอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กบั กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 3.15.2 เร่ือง  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต   

   กบั โรงพยาบาลพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงพยาบาล        

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กับ โรงพยาบาล 

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นงานวิชาการ และพฒันา

บุคลากร งานวิจยั งานบริการวิชาการและนวตักรรม หรือกิจกรรมงานวิจยัดา้นอ่ืนๆ ใหเ้กิดความเขม้แขง็ มี

งานวิจยั ท่ีไดม้าตรฐานระดบัชาติและระดบัสากล เพื่อการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชก้บังานดา้นสาธารณสุข

ในพื้นท่ีของสาํนกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กบั โรงพยาบาลพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

สภากาชาดไทย เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั โรงพยาบาลพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 3.15.3  เร่ือง  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต กบั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันา

ศกัยภาพดา้นงานวิชาการ งานวิจยั และงานบริการวิชาการดา้นวิศวกรรมฟ้ืนฟูและกายอุปกรณ์ หรือกิจกรรม

งานวิจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเกิดความเขม้แขง็ มีงานวิจยัท่ีไดม้าตรฐานระดบัชาติและระดบัสากล สาํหรับการใหบ้ริการ

ผูป่้วยและประชาชนทุกคน รวมทั้งการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชก้บัประชาชนทัว่ประเทศ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 3.15.4 เร่ือง  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย์   

   มหาวทิยาลยัรังสิต กบั คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพื่อกระตุน้ ส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพทางการวิจยัและวิชาการ 

 2. เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทาง

การแพทย์ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  มหาวิทยาลัยรังสิต  และคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ใหส้ามารถนาํไปใชง้านทางการแพทยไ์ดจ้ริง 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

ม ห า วิ ท ย า ลัย รั ง สิ ต  ไ ด้ทํา บัน ทึ ก ข้อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร  กับ  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 3.15.5 เร่ือง  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย์   

   มหาวทิยาลยัรังสิต กบั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวทิยาลยัมหิดล 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต โดยวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีวตัถุประสงค ์  เพื่อพฒันา

ศกัยภาพดา้นงานวิชาการ งานวิจยั งานบริการวิชาการและนวตักรรม ดา้นวสัดุทางการแพทย ์ภาพทางการแพทย ์

และวิศวกรรมชีวการแพทยห์รือกิจกรรมงานวิจยัดา้นอ่ืนๆ ใหเ้กิดความเขม้แขง็ มีงานวิจยัท่ีไดม้าตรฐาน

ระดบัชาติและระดบัสากล ภายใตก้ารดาํเนินงานดงักล่าวร่วมกบัศูนยพ์ฒันานวตักรรมทางการแพทย ์ (Medical 

Innovations Development Center : MIND Center) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อการนาํผลการวิจยัไปประยตุใ์ชก้บังานดา้นสาธารณสุขทัว่ประเทศ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล  เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 3.15.6 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง คณะกายภาพบําบดัและเวชศาสตร์ 

   การกฬีา มหาวทิยาลยัรังสิต กบั คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ วทิยาลยันครราชสีมา 

 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต โดยคณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ  กบั คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์วิทยาลยันครราชสีมา 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต โดยคณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา ได้ทาํบนัทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมี

วตัถุประสงค ์เพื่อ 

 1. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์วิทยาลยันครราชสีมา สามารถดาํเนินการ

พฒันาหลกัสูตร เตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองสถาบนัและรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั โดยมีคณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัรังสิต 

สถาบนัพี่เล้ียงใหค้าํแนะนาํหรือเสนอแนะ 

 2. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์วิทยาลยันครราชสีมา ดาํเนินการบริหาร

หลักสูตร และการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของสภากายภาพบาํบัด โดยมี             

คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัรังสิต สถาบนัพี่เล้ียงใหค้าํแนะนาํหรือเสนอแนะ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กบั คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์วิทยาลยั

นครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์วิทยาลยันครราชสีมา 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง  วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 

    คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง    ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คาํขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุม คร้ังท่ี 

3/2561  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561   คร้ังท่ี 4/2561 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561   คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  

คร้ังท่ี 2/2562  วนัท่ี  7  พฤษภาคม  2562  และคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562   ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่ง

ทางวิชาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ของ   ผศ.ดร.รง        

ภู่พวงไพโรจน์   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์   สาขาวิชาชีวเคมี ของ  ผศ.ดร.ธเนศ  พงศ์ธีรัตน ์  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ีของ นางสาวกนกพร  

บูรพาพธั   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  ของ  นางสาว

เบญจวรรณ  แจ่มใส  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  ของ  นางสาว

วิภาดา สมัประสิทธ์ิ  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  ของ  นางสาว

ศราพร หริการภกัดี   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสรีรวิทยา ของ นางสาวอรพรรณ วนขจรไกร   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา  ของ  นางสาวพตัรา   

สุนทรฐิติเจริญ  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาชีวเคมี  ของ นายวิรุฬห์  วิชัยบุญ  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ  นางสุภางคพ์ิมพ ์ 

รัตตสมัพนัธ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ  นางสาวพวงรัตน์ 

ฉนัทวีโรจน์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ของ  นายวิษณุนาท  

กตญั�ูทวีทิพย ์ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.13   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของ นายอานุภาพ  คาํมา  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทศันศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ของ  

นายโกเมศ  กาญจนพายพั    ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 
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 2.15  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ  นางสาวนนัทธิ์ดา  

ภทัราประยรู   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.16  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ของ   

นายพิชิต ควรรักษ์เจริญ  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.17  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ของ   

นางอารยา  บุญยะลีพรรณ  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.18   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผู ข้อดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารยพ์ ิเศษ     สาขาวิชาศลัยศาสตร์    ของ                 

ผศ.พิเศษ นพ.สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย ์    ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.19   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ สาขาวิชาสรีรวิทยา  ของ รศ.ดร.พงษจ์นัทร์  อยู ่แพทย์

ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.20   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาทศันศิลป์  ของ นางปรินดา  เสตะพนัธุ 

ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

3/2563  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 2 

คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 12 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนวน 1 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 

3 คน ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.รง   ภู่พวงไพโรจน์  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

    ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.ดร.ธเนศ  พงศธี์รัตน์     ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาชีวเคมี 

    ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นางสาวกนกพร  บูรพาพธั    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเภสชัศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวเบญจวรรณ แจ่มใส  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเภสชัศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาววิภาดา สมัประสิทธ์ิ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเภสชัศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวศราพร หริการภกัดี  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเภสชัศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวอรพรรณ  วนขจรไกร  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาสรีรวิทยา 

   ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวพตัรา สุนทรฐิติเจริญ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

    ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายวิรุฬห์  วิชยับุญ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาชีวเคมี 

    ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสุภางคพ์ิมพ ์ รัตตสมัพนัธ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวพวงรัตน์ ฉนัทวีโรจน์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายวิษณุนาท  กตญั�ูทวีทิพย ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาประยกุตศิ์ลป์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอานุภาพ  คาํมา  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นายโกเมศ  กาญจนพายพั  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาทศันศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

    ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวนนัทธิ์ดา  ภทัราประยรู     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 

       ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายพิชิต ควรรักษเ์จริญ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

       ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางอารยา บุญยะลีพรรณ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

       ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.พิเศษ นพ.สิริพงศ ์ สิริกลุพิบูลย ์ ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ     

       สาขาวิชาศลัยศาสตร์ 

       ตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์   18 คน    ดํารงตําแหน่ง            

รองศาสตราจารย ์จาํนวน 2 คน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 12 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน  และ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ จํานวน 3 คน  ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและเสนอเ ร่ือง เพื ่อรายงานให้

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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4.2   เร่ือง  ขออนุมัติตดัผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ  สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ของ นางสาวศิริรัตน์  อุฬารตนินท์ 

คาํขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้ง   ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางสาวศิริรัตน์  อุฬารตินนท ์
 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาไดส่้งหนงัสือ ท่ี อว.0227.2(2)/1817  ลงวนัท่ี 

9 กรกฎาคม 2563   ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาขอ้สังเกตกรณีผลงานจาํนวน 2 รายการ   ไดแ้ก่             

(1) Nocturnal Enuresis ใน Pocket Book of Pediatrics. และ (2) ปฏิกิริยาต่อความตายของเด็กในอีกมิติหน่ึงของ

ชีวิต   คู่มือการดูแลเดก็ป่วยเร้ือรังระยะสุดทา้ย  มีเน้ือหา  จาํนวน 5 หนา้   และจาํนวน 7 หนา้ ต า ม ลํา ดับ  ซ่ึ ง

เม่ือพิจารณาตามคาํนิยามและรูปแบบของผลงานทางวิชาการประเภทหนงัสือตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบ กกอ. 

แลว้ ผลงานดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนงัสือตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด นั้น 

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 3/2563  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ไดพ้ิจารณา

ผลงานทั้ ง 2 ช้ินนั้ น แล้วพบว่า ผลงานทั้ ง 2 ช้ิน ไม่เข้าข่ายเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือตาม

หลกัเกณฑ์ท่ี กกอ.กาํหนด  ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการจึงมีมติให้ตดัผลงาน 

Nocturnal Enuresis ใน Pocket Book of Pediatrics. และปฏิกิริยาต่อความตายของเด็กในอีกมิติหน่ึงของชีวิต 

คู่มือการดูแลเด็กป่วยเร้ือรังระยะสุดทา้ยออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางสาวศิริรัตน์  อุฬารตินนท ์

ข้อเสนอ  

  เห็นสมควรอนุมติัตดัผลงานทางวิชาการทั้ง 2 ช้ิน ออกจากผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาํหนด

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางสาวศิริรัตน์  อุฬารตินนท ์ และเสนอเร่ือง

เพื่อรายงานใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

4.3   เร่ือง   ขออนุมัติตดัผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ของ นางศิริพร  ศรีพบูิลย์ 

คาํขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ของ นางศิริพร  ศรีพิบูลย ์
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ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาไดส่้งหนงัสือ ท่ี อว.0227.2(3)/1540  ลงวนัท่ี 

16 มิถุนายน 2563  ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตทบทวนผลงานวิจยั เร่ือง Adsorption of Cadmium and Lead ions 

from Aqueous Solutions using Natural Zeolites  เผยแพร่ในวารสาร Advances in Environmental Biology ซ่ึง

วารสารดงักล่าวไม่ปรากฏช่ือในฐานขอ้มูลรายช่ือวารสารสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นั้น  

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 3/2563  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ไดพ้ิจารณา

ผลงานวิจยัดงักล่าวแลว้มีมติเห็นชอบใหต้ดัผลงานวิจยั เร่ือง Adsorption of Cadmium and Lead ions from 

Aqueous Solutions using Natural Zeolites ซ่ึงระบุวา่เผยแพร่ในวารสาร Advances in Environmental Biology  

ออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  ของ นางศิริพร  

ศรีพิบูลย ์

 

ข้อเสนอ  

  เห็นสมควรอนุมติัตดัผลงานวิจยัเร่ืองดงักล่าวออกจากผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาํหนด

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ของ นางศิริพร  ศรีพิบูลย ์ และเสนอเร่ืองเพื่อ

รายงานใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง     อ่ืนๆ 

5.1 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากติติมศักดิ์ 
 

คาํขอ  

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองดว้ย มหาวิทยาลยัรังสิต     มีความประสงคม์อบปริญญากิตติมศกัด์ิ    แก่ผูท้รงคุณวุฒิ      

ซ่ึงใชค้วามรู้ความสามารถในสาขาวิชา  จนเป็นท่ีประจกัษว์่าไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม

สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัรังสิต  จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 1.   ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    ประธานกรรมการ 

 2.  ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 
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 3.   ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   กรรมการ 

  4.   ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ ยกสา้น    กรรมการ 

 5.   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน ์    กรรมการ 

 6.   คณบดีวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั    กรรมการ 

 7.   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 กฎกระทรวง เร่ืองกาํหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  

ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ขอ้ 5  ให้สภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองข้ึนคณะหน่ึง  มี

จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 

 (2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จาํนวนสามคน 

(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จาํนวนสองคน 

(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุของสถาบนัจากสาขาวิชาท่ีจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  

 จาํนวนหน่ึงคน 

 ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามรายนาม

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.2 เร่ือง  การกาํหนดระยะเวลาการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต พิจารณา เร่ือง การกาํหนด

ระยะเวลาการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อเสนอต่อกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ใหพ้ิจารณายกเลิกการกาํหนดระยะเวลาการศึกษา  
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ข้อเทจ็จริง 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2558  ขอ้ 8ไดก้าํหนดไวว้า่  

 “8. จาํนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

     8.1 หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาํหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

  8.2 หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 150 หน่วยกิต ใช้

เวลาการศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

  8.3 หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี) ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 180    

หน่วยกิต ใชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 18 ปี

การศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา” 

 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ขอ้ 13 ไดก้าํหนดไวว้า่  

 “13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาศึกษา ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 หน่วยกิต ใน

แต่ละภาคการศึกษาปกติ และใหใ้ชเ้วลาศึกษาในแต่ละหลกัสูตร ดงัน้ี 

   13.1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่

เกิน 3 ปีการศึกษา 

   13.2 ปริญญาโท ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

   13.3 ปริญญาเอก ผูท่ี้สาํเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกใหใ้ชเ้วลา

ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 

6 ปีการศึกษา”  

 

 จากประกาศฯ ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัทางดา้นการศึกษา มีนกัศึกษาจาํนวนไม่นอ้ย

ท่ีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกาํหนด นักศึกษาจาํนวนหน่ึงกลบัเขา้สู่ระบบการศึกษาโดยใช้

กระบวนการเทียบโอนผลการเรียน นบัเป็นการศูนยเ์ปล่าทางการศึกษาอยา่งยิง่  

 มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาอนุมติัยกเลิกการกาํหนด

ระยะเวลาการศึกษา ไปยงักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ในการขอให้ยกเลิกการ

กาํหนดระยะเวลาการศึกษา ในทุกระดับ  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความยืดหยุ่น

หลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อขบัเคล่ือนผลกัดนัให้มีการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเติม

เตม็ใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

มาตรา 34 (2) ระบุว่า  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดม 

ศึกษาเอกชน  อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน     ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”  

   

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรยกเลิกการกําหนดระยะเวลาการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อนาํเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจยั และนวตักรรมต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   จาํนวน  225  คน 

 

ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  225   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2562 

ภาคการศึกษาที่ 

ฤดูร้อน/2563 

รวม 

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ - 1 1 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 2 39 41 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 1 

4. วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ - 1 1 

5. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา - 8 8 

6. วทิยาลยัการออกแบบ 173 - 173 

รวม 175 50 225 
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ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี   2  

ปีการศึกษา 2562  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  จาํนวน  225  คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2562  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

   

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  จาํนวน  224  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 224 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2562 

ภาคการศึกษาที่ 

ฤดูร้อน/2563 

รวม 

1. สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 4 4 

2. สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการพทย ์ - 1 1 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ - 5 5 

4. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ - 1 1 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสังคม - 14 14 

6. สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ - 1 1 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2562 

ภาคการศึกษาที่ 

ฤดูร้อน/2563 

รวม 

7. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

- 3 3 

8. สาขาวิชาการออกแบบ - 8 8 

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 8 2 10 

10. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง - 3 3 

11. สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั - 5 5 

12. สาขาวิชาดนตรี - 11 11 

13. สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง - 18 18 

14. สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

- 6 6 

15. สาขาวิชานิติศาสตร์ - 1 1 

16. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 60 60 

17. สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ - 32 32 

18. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ - 3 3 

19. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - 14 14 

20. สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ - 1 1 

21. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ - 2 2 

22. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 1 1 

23. สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม - 8 8 

24. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน - 11 11 

25. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา - 1 1 

รวม 8 216 224 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2     

ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  จาํนวน 224 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.5 เร่ือง   การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 
 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวิทยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้ง

ใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวิทยาลยั ออกคาํสัง่แต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  เห็นชอบแต่งตั้ง   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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5.6 เร่ือง   การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวิทยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้ง

ใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 

 ดร.พิชยพนัธ์ุ ชาญภูมิดล     ดาํรงตาํแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวิทยาลยั ออกคาํสัง่แต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  เห็นชอบแต่งตั้ง   รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.7 เร่ือง   การยุบ รองอธิการบดฝ่ีายสังคมศาสตร์ 

 

คาํขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบยบุ  รองอธิการบดีฝ่ายสงัคมศาสตร์ 



94 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ย ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รองอธิการบดีฝ่ายสงัคมศาสตร์  ไดล้าออก

จากการเป็นบุคลากร    มหาวิทยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม    จึงใหป้รับ

โครงสร้างโดย    

1. ยบุตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายสงัคมศาสตร์ 

2. หน่วยงานภายใตฝ่้ายสงัคมศาสตร์ ข้ึนตรงต่อ รักษาการอธิการบดี 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวิทยาลยั ออกคาํสัง่แต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  เห็นชอบยบุ   รองอธิการบดีฝ่ายสงัคมศาสตร์ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.8 เร่ือง   ขอเสนอ ยุบ หน่วยงาน 
 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขอความเห็นชอบ   ยบุ    ศูนยว์จิยันโยบายพลงังานและทรัพยากร สถาบนั

บ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรียว์ิถีไทยและอาหาร      ศูนยศึ์กษาวภิาวดี       วิทยาลยัรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

และโลกาภิวตัน ์
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ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยั

รังสิตจึงเห็นควรยบุหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

 1. ยบุ ศูนยว์ิจยันโยบายพลงังานและทรัพยากร 

 2. ยบุ สถาบนับ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรียว์ิถีไทยและอาหาร 

 3. ยบุ ศูนยศึ์กษาวภิาวดี 

 4. ยบุ วิทยาลยัรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวตัน ์

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง... 

  (9) “ อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวิทยาลยั ออกคาํสัง่แต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้ง และยบุ หน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.9 เร่ือง    ขอเสนอจัดตั้งหน่วยงานและแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าทีใ่นหน่วยงานทีจั่ดตั้งขึน้ใหม่ใน 

 มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

คาํขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขอความเห็นชอบเปล่ียนช่ือ จัดตั้ งหน่วยงานและแต่งตั้ งบุคลากรใน

หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ 
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ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อส่งเสริม ใหห้น่วยงานหรือธุรกิจ คิดนวตักรรม สร้างคุณค่าใหอ้งคก์ร โดยการนาํ

เทคโนโลยดิีจิทลัมาประยกุตใ์ช ้ มหาวิทยาลยัรังสิต จึงเห็นควรจดัตั้ง สํานักงานนวตักรรมวสิาหกจิดิจิทลั  และ

แต่งตั้งให ้ผูช่้วยศาสตราจารยว์ฒิุพงษ ์ชินศรี  เป็น ผูอ้าํนวยการ   

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง... 

  (9) “ อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวิทยาลยั ออกคาํสัง่แต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้งหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ

 

5.10 เร่ือง      แนวทางการพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ) ได้รายงาน

แนวทางในการพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต  (เพื่อนาํไปจดัทาํแผนพฒันาฉบบัสมบูรณ์) ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

 1. การกาํหนดทิศทางในการพฒันาท่ีชดัเจน ปัจจยัสาํคญัในการพฒันาองคก์รใหมี้ศกัยภาพ

ไดม้ากท่ีสุดก็คือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ให้มีความเขา้ใจในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา องคก์ร

ตอ้งการผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีมีวิสยัทศันแ์ละบุคคลากรตอ้งพฒันาศกัยาภาพตนเองตลอดเวลา 

 2. ปัจจุบนัโลกการศึกษามีความซบัซอ้นมากข้ึน วิชาชีพต่างๆ มีความหลากหลาย คณะวิชา

ต่างๆ กข็ยายตวัไปอยา่งมากมาย รวมถึงสภาวะการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบนัการศึกษา

จาํเป็นตอ้งปรับตวั กา้วใหท้นัการเปล่ียนแปลงของโลก  



97 

 

 3. ความซบัซอ้นของการบริหารงานในองคก์ร มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ มี

จาํนวนบุคลากรมากมายหลากหลายข้ึน เม่ือองคก์รเติบโต การจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ ใหส้อดคลอ้งกบั

ภารกิจ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจาํเป็น 

 4. การเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ มีส่วนทาํใหก้ารแข่งขนัของสถานศึกษาเพิ่มมาก

ข้ึน  การบริหารการศึกษา การบริหารงบประมาณ การตดัสินใจดา้นการลงทุน การพฒันาเทคโนโลย ี การเพิม่

ประสิทธิภาพการทาํงานของบุคคลากร ฯ เพื่อใหจ้าํนวนนกัศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย จึงมีความสาํคญัท่ีจะส่งผล

กระทบต่อความอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ของสถาบนัการศึกษา 

 5. แนวโนม้หรือการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของผูศึ้กษา เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสถานศึกษาตอ้ง

ติดตาม วเิคราะห์ เพื่อปรับตวัใหส้ร้าง พฒันาหลกัสูตรหรือพฒันาแนวทางการผลิตบณัฑิตไดต้รงตามความ

ตอ้งการ โดยจาํนวนนกัศึกษาแรกเขา้อาจเป็นปัจจยัช้ีวดัท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหรู้้ไดว้า่สาขาวิชาชีพนั้นยงัเป็นความ

ตอ้งการหรือไม่   หากเราสามารถผลิตบณัฑิตใหต้รงตามความตอ้งการได ้สถาบนัการศึกษากจ็ะอยูร่อด  

 6. การปฎิวติัอาชีพและการเปล่ียนรูปแบบของการทาํงาน หน่ึงในปัจจยัท่ีสร้างผลกระทบคือ

การปฎิวติัอาชีพ (Career Disruption) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการทาํงานท่ีต่างไปจากเดิม ทาํให้

องคก์รตอ้งปรับตวั ปรับปรุงเปล่ียนแปลง พฒันาบุคลากรอยูต่ลอดเวลา เช่น ปัจจุบนัน้ีหลายสถาบนัการศึกษา

เร่ิมปรับโครงสร้างการเรียนการสอน ปรับวิธีเรียนรู้ ปรับระบบการทาํงานใหน้าํไปสู่การมีทกัษะแห่งอนาคต 

แมก้ระทัง่ขยายขีดความสามารถเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลก  

 7. การบุกเบิกเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ นั้นเป็นหน่ึงในภารกิจของหลายองคก์รท่ีอยากทาํใหส้าํเร็จ 

สถาบันการศึกษาก็ต้องการแนวคิดใหม่ ทิศทางใหม่ เพื่อสร้างความสาํเร็จท่ีสูงข้ึน เพื่อพฒันาให้

สถาบนัการศึกษาเป็นท่ียอมรับ ใหผู้เ้รียนเกิดความไวใ้จ และ มีความสุขในการเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

5.11 เร่ือง    ความร่วมมือในการวจัิยกญัชาเพ่ือการแพทย์ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิตกบักระทรวงกลาโหม 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นายแพทยศุ์ภชยั คุณารัตนพฤกษ)์ ได้

แจง้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลยัโดยสถาบนัวิจยักัญชาเพื่อการแพทย ์ วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ ได้

ศึกษาวจิยักญัชาอยา่งต่อเน่ืองมาหลายปี  ไดพ้ฒันาองคค์วามรู้ถึงขั้นท่ีสามารถสร้างผลิตภณัฑเ์พือ่ใชป้ระโยชน์

กบัผูป่้วยได ้ แต่ดว้ยความเป็นสถาบนัการศึกษาเอกชน จึงมีขอ้จาํกดัทางกฎหมาย ท่ีอนุญาตใหท้าํไดแ้ค่การวิจยั

เท่านั้น 

  มหาวิทยาลยัจึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาํผลงานวิจัยไปต่อยอดเป็น

ผลิตภณัฑ ์  โดยมหาวิทยาลยัและโรงงานเภสชักรรมทหาร กระทรวงกลาโหม  ไดจ้ดัทาํ MOU เพื่อร่วมกนัวิจยั

และสร้างผลิตภณัฑก์ญัชาเพือ่การแพทย ์เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 14 กนัยายน 2563 ณ สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
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    MOU คร้ังน้ี เป็นหมุดหมายสาํคญัในการพฒันาผลิตภณัฑก์ญัชาท่ีมีมาตรฐานสากล และมี

ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์รองรับอยา่งสมบูรณ์ 

 

     จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

5.12  เร่ือง     รัฐธรรมนูญแบบบูรณาการ ฉบับ นายแพทย์ประเวศ วะสี 

  ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลยัและราชบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ได้

เผยแพร่บทความสู่สาธารณะ เร่ือง “หลกัการใหม่ในร่างรัฐธรรมนูญ 2563-64”  ในการน้ี จึงไดส้รุปใหท่ี้ประชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลยั ทราบ ดงัน้ี 

  1. 88 ปีนับจาก พ.ศ.2475  ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ 20 ฉบบั แต่ก็ไม่สามารถสร้าง

ประชาธิปไตยไดส้าํเร็จ  สาเหตุเน่ืองจากรัฐธรรมนูญท่ีผา่นมาเป็นรัฐธรรมนูญท่ีคิดแบบ “แยกส่วน” ไม่เป็น 

“องคร์วม”  เช่นเดียวกบัอารยธรรมโลกปัจจุบนั ท่ีคน้พบวิทยาศาสตร์มาประมาณ 500 ปี แต่ความคิดแบบ “แยก

ส่วน” ทาํใหมุ่้งแต่การพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงในท่ีสุดความเจริญทางเศรษฐกิจกไ็ม่ไดส้ร้างประโยชนใ์หก้บัคนส่วน

ใหญ่ แต่กลบัสร้างความเหล่ือมลํ้าสูงสุด  เช่นเดียวกบัการศึกษาท่ีคิดแบบแยกส่วน เอา “วิชา” เป็นตวัตั้ง  มิไดเ้อา 

“ชีวิต” เป็นตวัตั้ง ทาํใหก้ารศึกษาลม้เหลว 

  2. การบูรณาการหรือความเป็นองคร์วม จะทาํใหเ้กิดคุณสมบติัใหม่อนัมหศัจรรย ์  เช่นท่ีเซลล์

และอวยัวะหลากหลายมากมายในร่างกาย ประกอบกนัเกิดความเป็นคนท่ีมีคุณสมบติัใหม่ เหนือวตัถุท่ีเป็น

องคป์ระกอบของร่างกาย  ความเป็นองคร์วมของประเทศ กท็าํนองเดียวกนั 

  3. รัฐธรรมนูญใหม่ ควรใชห้ลกับูรณาการหรือประชาธิปไตยบูรณาการ โดยบูรณาการการเมือง

กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีทาํใหก้ารเมืองดี อยา่งนอ้ย 7 ประการ ไดแ้ก่ 

 (1) การปฏิรูปโครงสร้างอาํนาจเพื่อกระจายอาํนาจ เลิกระบบรัฐรวมศูนย ์

 (2) เช่ือมโยงประชาธิปไตย 3 ระดบั (ชุมชน – ทอ้งถ่ิน – ระดบัชาติ) เขา้ดว้ยกนั 

 (3) เช่ือมโยงประชาธิปไตยทางตรงกบัประชาธิปไตยทางออ้ม 

 (4) การสร้างพลเมืองท่ีมีจิตสาํนึกสาธารณะ 

 (5) สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 

 (6) การเมืองตอ้งเช่ือมโยงกบักระบวนการทางปัญญาสูงสุด คือการพฒันานโยบายสาธารณะ 

 (7) สถาปนาอยา่งประณีตใหส้ถาบนัพระมหากษตัริยอ์ยูเ่หนือการเมือง 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) 
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มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมรับทราบ และมีความกงัวลว่าความขัดแย้งในปัจจุบันจะถึงทางตัน ประเด็นทีโ่ต้แย้ง 

  กนักเ็ป็นประเดน็ปลกีย่อย เฉพาะหน้า แต่ไม่มีทศิทางทีชั่ดเจน   แนวทางที ่นพ.ประเวศ วะสี  

  เสนอ น่าจะเป็นทางออกทีถู่กต้อง แต่ปัญหาคือทาํอย่างไร แนวความคดินี ้จะนําไปสู่การปฏิบตั ิ

  ได้จริง 

 

เลกิประชุมเวลา     18.50  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
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